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يف يللوم الغديللر ذلللك اليللوم الللذي جعللله اهلل تعلل�ىل للم�شلللمني عيللدًا، وعظملله و�شللرفه ب�إعللان 
واليللة اأمللر املوؤمنللني علللي بللن اأبللي ط�لللب عليلله ال�شللام اأكمللل اهلل تع�ىل النعمللة على عبلل�ده، اإذ اإنه 
تع�ىل اأغرق على االإن�ش�ن الكثر من النعم ابتداًء من نعمة الوجود ومرورًا بنعمة االإن�ش�نية ونعمة 
العقل وانته�ًء ب�لنعمة الكربى وهي نعمة الهداية اىل والية احلق ووالية النج�ة ووالية اهلل تع�ىل.

يف هللذا اليللوم العظيللم انتقللل االإن�شلل�ن مللن رتبللة دنيلل� اىل رتبللة ُعليلل� اأال وهللي رتبللة املللواالة التللي 
بدونه� ال تتم النعم وال تكون للوجود االإن�ش�ين قيمة تذكر، فلذا عرب القراآن الكرمي بقوله }الْيَوْمَ 
َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ وََأتْمَمْــتُ عََليُْكــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ َلُكــمُ اْلِسْــاَمَ 
دِينًــا{ يف هللذا اليللوم كمللل الديللن بواليللة الللويل، ومتللت النعمللة بواليللة علللي عليلله ال�شللام و�شلل�ر 

االإ�شللام دينللً� مر�شيللً� هلل تعلل�ىل بعللد اأن و�شللع احللقللة االأخللرة واملهمللة يف �شل�شلللته.
ف�لنعيللم احلقيقللي هللو النعيللم املعنللوي الللذي �شي�شلل�أل عنلله املللرء، وهللذا ملل� جلل�ء يف تف�شللر قوللله 
ــَأُلنَّ يَوْمَئِــذٍ عَــِن النَّعِيــِم{ قلل�ل االإملل�م ال�شلل�دق عليلله ال�شللام هللي واهلل  تعلل�ىل: }ُثــمَّ َلُتسْ
واليتنلل� اأهللل البيللت عليهللم ال�شللام فللا قيمللة للنعم االأخرى ال�شلليم� النعم امل�ديللة اإذا مل تكن معه� 
نعمة الوالية، وال جن�ة ل�ش�حب النعم الدنيوي اإذا مل توؤطر بنعمة الوالية، فقد ق�ل تع�ىل: }يَوْمَ 
ــلِيٍم{ ف�شللامه القلللب ال تتللم اال  ــهَ بَِقْلــٍب سَ ــاٌل وََل بَنُــونَ )88( إِلَّ مَــنْ َأتَــى اللَّ َل يَنَْفــعُ مَ
بر�شلل� الللرب ور�شلل� الللرب ال يتللم اال بر�شلل� النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شلللم ور�ش� النبي �شلى اهلل 

عليلله واآللله و�شلللم ال يتللم اإاّل بواليللة اأمللر املوؤمنني علي بن اأبي ط�لب عليه ال�شللام.
فنبلل�رك ل�شلليعة علللي عليلله ال�شللام هللذه النعمللة ون�شلل�أل اهلل تعلل�ىل اأن يحيينلل� ومييتنلل� عليهلل� وال 

يخرجنلل� مللن الدنيلل� بدون هذه الواليللة والنعمة الكربى.

النعمة الكربى

امل�شرف العام
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�شللللى  ر�شلللول اهلل  علللن  يف احلديلللث 
اهلل عليللله واآله و�شللللم: »اإين تللل�رك فيكم 
الثقلني كت�ب اهلل وعرتتي اأهل بيتي م� اإّن 
مت�شكتم بهم� لن ت�شلوا بعدي اأبدًا ف�إنهم� 

لن يفرتق� حتى يلللردا علّي احلو�ض«.
      مقام اأهل البيت عليهم 

ال�شالم يف القراآن وال�شنة
اأهلللل البيت عليهم ال�شلللام هم الذين 
اأذهلللب اهلل عنهلللم الرج�لللض واملطهلللرون 

تطهلللرًا كمللل� ورد يف اآية التطهر.
وهلللم الذين جعلللل اهلل مودتهم واجبة 
على هلللذه االأمة، وجعله� حقً� للنبي �شلى 
اهلل عليه واآله و�شلم كم� ج�ء يف اآية املودة 
واأوجلللب ال�شلللاة عليهم فقلللرن ذكرهم 
بذكر الر�شلللول �شلى اهلل عليه واآله و�شلم 
فكمللل� يف االآيلللة 56 من �شلللورة االأحزاب، 
وحني قيل للنبلللي كيف ن�شلي عليك ق�ل: 
»قولوا اللهلللم �شل على حممد واآل حممد 
كمللل� �شليت عللللى اإبراهيلللم واآل اإبراهيم 

جميد«. حميد  اإنك 
والقللل�رئ للقراآن وال�شلللنة النبوية يجد 
اأن القراآن ي�شجل اأحداثً� تخ�شهم وتنزل 
االآيللل�ت لتتحلللدث عن ف�شلهلللم ومق�مهم 

اآيلللة  فتثنلللي عليهلللم جمتمعلللني كمللل� يف 
الدهر. �شلللورة  االإطع�م يف 

وكمللل� يف اآيلللة املب�هللللة التلللي تت�شملللن 
ال�شلللام  عليهلللم  ف�شلهلللم  بع�لللض  بيللل�ن 
يقلللول تعللل�ىل يف اآيلللة املب�هللللة: }فمن 
حاجـــك فيـــه مـــن بعـــد مـــا جـــاءك 
أبناءنـــا  نـــدع  تعالـــوا  فقـــل  العلـــم  مـــن 
ونســـاءكم  ونســـاءنا  وابناءكـــم 
وأنفســـنا وأنفســـكم ثم نبتهل فنجعل 
)اآل  الكاذبـــن{.  علـــى  اهلل  لعنـــة 

)6 1 / ن ا عملللر
      ق�شة الآية

الع��شلللرة  اأو  الت��شلللعة  ال�شلللنة  يف 
للهجرة يف 25 من �شهر ذي احلجة وقعت 
ح�دثلللة ت�ريخيلللة خلدهللل� اهلل يف كت�بللله 
ورواهللل� املحدثون واملوؤرخون واملف�شلللرون 
والعلمللل�ء على خمتلف مذاهبهم ك�شلللفت 
علللن عظيلللم مقللل�م وقلللدر عللللي وف�طمة 

واحل�شلللن واحل�شلللني عليهم ال�شلللام.
يقول الزخم�شلللري يف تف�شر الك�ش�ف 
عن تف�شلللره لل�شلللورة )وفيه دليل ال �شيء 

اأقوى منه على ف�شل اأ�شح�ب الك�ش�ء(.
اإذ اإّن مملللللللللللل� ال �شلللك فيللله وال جدال 

اأن هلللذه االآيلللة نزللللت يف حلللق اخلم�شلللة 
االأطهللل�ر املي�ملللني اأهل الك�شللل�ء - عليهم 

ال�شام-.
وقلللد ذكلللر ذلك اللللرازي يف تف�شلللره، 
واأبلللو اإ�شلللح�ق الثعلبي يف ك�شلللف البي�ن، 
وال�شللليوطي يف اللللدر املنثلللور، وابن حجر 
املكي يف ال�شواعلللق املحرقة، والقندوزي 
وم�شللللم  والطلللربي  امللللودة،  ين�بيلللع  يف 
يف �شحيحللله، والرتملللذي يف �شحيحللله، 

الكثر. وغرهلللم 
وعلللرب االإمللل�م عبلللد احل�شلللني �شلللرف 
الديلللن يف الكلملللة الغلللراء بل)اأجملللع اأهل 
القبللللة حتلللى اخللللوارج منهلللم عللللى اأن 
النبلللي �شللللى اهلل عليللله واآلللله و�شللللم مل 
يلللدع للمب�هلة من الن�شللل�ء �شلللوى ب�شعته 
الزهراء وعلي واحل�شن واحل�شني عليهم 

فقط(. ال�شلللام 
هلللذا احللللدث اللللذي احتلللج بللله عللللي 
عليه ال�شام يوم ال�شورى ح�شبم� رواه يف 
ال�شواعلللق عن الدارقطني يوم ال�شلللورى 
فقللل�ل لهم: »اأن�شلللدكم اهلل هل فيكم اأحد 
اأقلللرب اإىل ر�شلللول اهلل يف الرحملللن مني 
ومن جعلللله نف�شللله وابنللل�ه ابن�ه ون�شللل�ءه 

اأهل البيت عليهم ال�شالم 
فـــي اآيــة املبــــــاهلــة
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ن�شللل�ءه غري« ق�للللوا: اللهم ال.
اهلل  �شللللى  النبلللي  اأن  هلللو  وتف�شيلللله 
عليه واآله و�شللللم دع� ن�ش�رى جنران على 
االإ�شام ف�أقبلت �شخ�شي�تهم، وك�ن العدد 
يربلللو على ال�شلللبعني، وملللل� و�شللللوا املدينة 
املنلللورة التقوا بر�شلللول اهلل �شلى اهلل عليه 
واآله و�شللللم وج�ل�شوه مرارًا و�شمعوا حديثه 

ودالئلللله وم� ك�ن عندهلللم رد وجواب.
اأورد  ملللل�  تف�شلللره  يف  اللللرازي  يقلللول 
الدالئلللل عللللى ن�شللل�رى جنلللران: )قللل�ل 
�شللللى اهلل عليللله - واآلللله - و�شللللم: »اإن 
اأن  احلجلللة  تقبللللوا  مل  اإن  اأملللرين  اهلل 
اأب�هلكلللم« اإىل اأن ق�ل: وك�ن ر�شلللول اهلل 
�شللللى اهلل عليللله - واآلللله - و�شللللم خلللرج 
وعليللله ملللرط من �شلللعر اأ�شلللود، وك�ن قد 
احت�شلللن احل�شلللني واأخلللذ بيلللد احل�شلللن 
وف�طمة مت�شلللي خلفه وعلي عليه ال�شام 
خلفه� وهلللو يقول: »اإذا دعلللوت ف�أمنوا«، 
فقللل�ل اأ�شلللقف جنلللران اإين الأرى وجوهً� 
للللو �شللل�ألوا اهلل اأن يزيل جبلللًا من مك�نه 
الأزالللله به�، فا تب�هلللوا فتهلكوا وال يبقى 
عللللى وجللله االأر�لللض ن�شلللراين اإىل يلللوم 
القي�مة، اإىل اأن ق�ل: ولو العنوا مل�شلللخوا 
قردة وخن�زيلللر وال�شطرم عليهم الوادي 
ن�رًا، وال�شت�أ�شل اهلل جنران حتى الطر 
عللللى روؤو�لللض ال�شلللجر، ومل� حللل�ل احلول 
عللللى الن�شللل�رى كلهم حتلللى يهلكوا...(، 
وعقلللب اللللرازي عللللى الروايلللة واعلم اأن 
هلللذه الرواية ك�ملتفلللق عللللى �شحته� بني 

اأهلللل التف�شلللر واحلديث.
      بع�س دلئل اآية املباهلة

هلللذا الن�لللض ال�شلللك اأنه يحملللل العديد 
ملللن اللللدالالت اله�ملللة والعامللل�ت التلللي 

االإن�ش�ن: ت�شلللتوقف 
1. اإن معنلللى املب�هللللة كم� يف الك�شللل�ف 
للزخم�شلللري، ثلللم نبتهلللل: ثم نتب�هلللل ب�أن 
نقلللول: بهلة اهلل على اللللك�ذب من�، ومنكم 
والبهلة ب�لفتح وال�شلللم، اللعنة وبهله اهلل: 
قوللللك:  ملللن  رحمتللله  ملللن  واأبعلللده  لعنللله 
)اأبهللللة( اإذا اأهمله... واأ�شل االبته�ل هذا 
ثم ا�شلللتعمل يف كل دع�ء يجتهد فيه واإن مل 

التع�ن�. يكن 
2. اإن هلللذا برهللل�ن وا�شلللح عللللى �شحة 
نبلللوة نبينللل� حمملللد �شللللى اهلل عليللله واآله 
و�شللللم، الأنللله ملللن الوا�شح فيمللل� ذكره كل 
من حتدث عن املب�هلة اأنهم مل ي�شلللتجيبوا 
للمب�هلة والتقوا ب�أن ي�ش�حلوا النبي �شلى 

اهلل عليه واآله و�شللللم.
مل  املب�هللللة  �شلللخ�شي�ت  تعيلللني  اإن   .3
تن�شللل�أ من ح�لة عفوية ارجت�لية اأو ت�أثرات 
ع�ئليلللة بلللل بتوجيه اإلهلللي واختيللل�ر رب�ين 
هللل�دف، فقد حتلللدى بهم اأعداء االإ�شلللام 
وجعلللل خ�شومهم ك�ذبلللني معر�شني للعنة 

. والعذاب... 
وقد ورد عن النبلللي �شلى اهلل عليه واآله 
و�شلم حينم� �شلللئل عن هذا االختي�ر قوله: 
»للللو عللللم اهلل تعللل�ىل اأن يف االأر�لللض عب�دًا 
اأكرم من علي وف�طمة واحل�شلللن واحل�شني 
اأملللرين  اأب�هلللل بهلللم، ولكلللن  اأن  الأملللرين 
ب�ملب�هلة مع هوؤالء فغلبت بهم الن�ش�رى«.

4. اإن اختي�رهلللم لهذه املهملللة العظيمة 
الكبلللر،  ال�شللل�أن  بهلللذا  واخت�ش��شهلللم 
واإيث�رهلللم فيه عللللى من �شلللواهم حيث اإّن 
النبي �شللللى اهلل عليه واآله و�شللللم ب�هلهم 
بهم، فلم يدع من الن�شللل�ء اأيً� من زوج�ته، 
مع اأنهن كن يف بيوته وعلى مراأى وم�شلللمع، 
ومل يدع مع �شللليدي �شب�ب اأهل اجلنة اأحدًا 
من اأبن�ء اله��شلللميني وال اأبنللل�ء ال�شح�بة 

كرثتهم. على 
ومل يلللدع من الرجللل�ل مع عللللي اأحدًا ال 
عمللله العب��لللض وال اأحد من ك�فة ع�شلللرته 
االأقربلللني اأو من ال�شللل�بقني االأوللللني وك�نوا 
مبراأى وم�شلللمع ملللن املب�هلة، فهلللذا ف�شل 
مللللك�ن  وذللللك  �شللل�بق  اإليللله  ي�شلللبقهم  مل 
قربهم من اهلل وكرامتهم عليه وقد�شيتهم 

املتميلللزة ومق�مهلللم العظيم.
هذه الكراملللة والعظمة وقلللرب املنزلة 
وامله�بلللة واجلاللللة اأدركهللل� اخل�شم من 
اأول نظلللرة اإىل وجوههلللم، فغ�شلللي ب�شره 
وارتلللد ف�رتعلللدت الفرائ�لللض وخف�ض له� 

الذل. جن�ح 
5. اإن الع�رفلللني بكنللله الباغة واأ�شلللرار 

امل�شللل�ف  اجلملللع  اأن  يعلملللون  القلللراآن 
حقيقة يف اال�شلللتغراق، وحللل�ز اإطاق تلك 
العمومي�ت على اأهل البيت عليهم ال�شلللام 
ب�خل�شو�لللض تبي�نً� ولكونهلللم ممثلي االأمة 
واالإ�شام لكونهم اأكمل االأن�م فلو ك�ن لهم 
نظلللر مل� ح�ب�هلللم النبي لق�علللدة احلكمة 
والعدل وامل�شللل�واة، فدعوتهلللم اإىل املب�هلة 
بحكلللم دعلللوة اجلميع وح�شورهلللم مبنزلة 

ح�شلللور االأمة ع�مة.
اأنللله  ملللن  الزخم�شلللري  ذكلللره  مللل�   .6
قدم ذكلللر االأبن�ء والن�شللل�ء على االأنف�لللض 
لينبه على لطلللف مك�نهم وقرب منزلتهم 
وليلللوؤذن ب�أنهلللم مقدملللون عللللى االأنف�لللض 
الر�شلللول  نف�لللض  اأن  اأي  بهللل�،  مقرونلللون 
وعلي فداهلللم، وهذا االأملللر ياحظ حتى 
بكيفية خروجهم عليهم ال�شلللام اإذ خرج 
�شللللى اهلل عليللله واآلللله و�شللللم حمت�شنلللً� 
للح�شني اآخذًا بيد احل�شن وف�طمة مت�شي 
خلفه وعلي خلفه�، ف�حل�شني مني واأن� من 
ح�شلللني. والزهراء عليه� ال�شام ال�ش�ئرة 
يف الو�شلللط تفدى بهم وهي املمثلة لقطب 

واالإم�مة. النبلللوة  رحى 
7. لقلللد التم�لللض النبلللي �شللللى اهلل عليه 
واآله و�شلم منهم الت�أمني على دع�ئه فق�ل: 
»اإذا دعلللوت ف�أمنلللوا«، وا�شلللتع�ن بهلللم يف 
املب�هللللة )ثم نبتهل( ب�شيغة اجلمع لتيقن 
ف�شيلتهلللم ومنزلتهم عنلللد اهلل، ف�إن كرثة 

االأف��شل اأدخل يف اال�شلللتج�بة.
8. لقلللد جعل الر�شلللول �شللللى اهلل عليه 
واآله و�شللللم عليً� عليه ال�شلللام نف�شه �شلى 
اهلل عليه واآله و�شلم، فهو جت�شيد ل�شخ�شية 
الر�شلللول �شلى اهلل عليه واآله و�شلم مل� فيه 
من الف�ش�ئل والكمللل�الت التي اجتمعت يف 

النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شللللم والنبوة.
اللللل  نف�لللض  التب�هلللل  اآيلللة  يف  وهلللو 

تو�شل م�شطفى لي�لللض غلللره اإي�ه�
قولللله  االأملللر  هلللذا  اإىل  �شمملللت  واإذا 
املدينـــة  ألهـــل  كان  }مـــا  تعللل�ىل: 
أن  األعـــراب  مـــن  حوهلـــم  ومـــن 
يرغبـــوا  ول  اهلل  رســـول  عـــن  يتخلفـــوا 

نفســـه{. عـــن 
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اأخـــــــــالق
املجاهدين

للجهللل�د اأهمية ا�شلللتثن�ئية، فهو طريق 
لنيل اأعظم االأجر واأف�شل الثواب، ويكفيه 
اأنللله ب�ب من اأبلللواب اجلنة، وح�شلللبن� اأن 
هَ  اهلل جلللل جاله يحب اأهلللله: }إِنَّ اللَّ
سَـــِبيلِهِ  فِـــي  يَُقاتُِلـــونَ  الَّذِيـــنَ  يُحِـــبُّ 
مَرْصُـــوصٌ{  بُنْيَـــانٌ  َكَأنَّهُـــمْ  صَفًّـــا 
لللله  جعلللل  واالإ�شلللام  )ال�شلللف/4(، 
ت�شلللريع�ت وقوانلللني وحلللدودًا نتقّيلللد به� 
ونراعيهللل� لن�شلللل اإىل الهدف املن�شلللود.

ومبللل� اأن اجلهللل�د عب�دة ففيللله اآداب 
نحييهللل�،  اأن  البلللد  و�شلللن  واأخاقيللل�ت 

جملته�: وملللن 
١. التذكري بتق�ى اهلل �شبحانه

يقلللوم  اأن  ال�شلللريفة  ال�شلللنة  ملللن 
ويل االأملللر اأو ملللن يقوم مق�مللله بتذكر 
يف  �شلللبح�نه  اهلل  بتقلللوى  املج�هديلللن 
وب�أهلللداف  وترح�لهلللم،  حلهلللم  �شللل�ئر 

اجلهللل�د اأي�شلللً�.
وقتلللل  وجلللرح  خطلللر  فيللله  ف�جلهللل�د 
واأعرا�شهلللم  الن��لللض  الأملللوال  وتعر�لللض 

واأمنهلللم  واأرواحهلللم  وحرم�تهلللم 
وخ�شو�شي�تهلللم، فابلللّد ملللن التحذيلللر 
من الت�شرف�ت الط�ئ�شلللة، ال �شلللمح اهلل، 
الن�جتة عن االنفعللل�ل...  وقد ك�ن النبي 
�شلى اهلل عليه واآله و�شللللم اإذا بعث اأمرًا 
له على �شلللرية، اأمره بتقوى اهلل عز وجل 
يف خ��شة نف�شللله، ثم يف اأ�شح�به ع�مة.. 
ويقول: »اغز ب�شلللم اهلل، ويف �شلللبيل اهلل، 
ق�تلوا من كفر ب�هلل... ال حترقوا النخل، 
وال تغرقلللوه ب�ملللل�ء، وال تقطعلللوا �شلللجرة 

مثملللرة، وال حترقلللوا زرع�«.
٢. التذكري باأن اجلهاد ل يقدم 

اأجاًل ول ي�ؤخره
اليقلللني  عامللل�ت  ملللن  وذللللك 
والت�شلللليم، وهذا مينع اخلوف اأو اجلنب 
اأو الفلللرار ال �شلللمح اهلل، فيبقى املج�هد 

احلن�ن. ث�بلللت  مقدملللً�، 
عليللله  املوؤمنلللني  اأملللر  حري�لللض  ويف 
ال�شلللام اأ�شح�به على القت�ل بقوله: »... 
واأمي اهلل، لو فررمت من �شيف الع�جلة، ال 

ت�شللللمون من �شللليف االآخرة... واإن الف�ر 
غلللر مزيد يف عملللره، وال حمجلللوب بينه 

يومه«. وبني 
٣. �شفات امل�ش�ؤولني الع�شكريني

البد عنلللد اختيللل�ر القللل�دة امليدانيني، 
وم�شوؤويل املجموع�ت القت�لية، اأن تلحظ 
والط�علللة،  االإخا�لللض،  �شفللل�ت  فيهلللم 
والتديلللن، والذين ال يغ�شبون الأنف�شلللهم، 
لكلللي  �شللل�ئر ح�التهلللم،  ويتوا�شعلللون يف 
ال ي�شلللتغلوا مواقعهلللم الع�شلللكرية ملللل�آرب 
�شلللخ�شية، واأن يكونلللوا مرهفلللي احل�لللض 

جتللل�ه الفقراء وامل�شلللت�شعفني.
قللل�ل اأملللر املوؤمنلللني عليه ال�شلللام يف 
كت�به مل�لك االأ�شلللرت: »فلللول من جنودك، 
ولر�شلللوله  هلل  نف�شلللك  يف  اأن�شحهلللم 
واأنق�هلللم جيبلللً�، واأف�شلهلللم  والإم�ملللك، 
حلمً�، ممن يبطئ عن الغ�شب، وي�شرتيح 
اإىل العذر، ويراأف ب�ل�شعف�ء، وينبو على 
االأقوي�ء، وممن ال يثره العنف، وال يقعد 

ال�شعف«. به 
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ال�شالة يف  ٤. املحافظة على 
وقتها اأول 

وهلللذه �شفلللة ينبغلللي اأن تكلللون نهجلللً� 
يوميلللً� للللكل م�شللللم، اأمللل� الت�أكيلللد عليه� 
يف خ�شو�لللض اجلهللل�د، فلكلللي ال يتلللذرع 
املج�هلللدون مبللل� يحيط بهلللم فيهملونه�.

ورد علللن االإمللل�م عللللي عليه ال�شلللام: 
»تع�هلللدوا ال�شلللاة، وح�فظلللوا عليهللل�، 
وا�شلللتكرثوا منهللل�، وتقربلللوا بهللل�، ف�إنه� 

ك�نت عللللى املوؤمنلللني كت�بلللً� موقوتً�«.
5. عدم اخل�ف من الأعداء

وذللللك الأنهلللم يق�تللللون يف �شلللبيل دنيللل� 
زائلة اأو ط�غوت ف�ن، وال�شيط�ن وليهم، اأم� 
الذين اآمنوا فيق�تلون يف �شبيل اإعاء كلمة 

االإ�شلللام، ولاآخرة، واهلل تع�ىل وليهم.
}الَّذِيـــنَ  �شلللبح�نه:  اهلل  يقلللول 
َآمَنُـــوا يَُقاتُِلـــونَ فِي سَـــِبيِل اهلِل وَالَّذِينَ 
اُغوتِ  َكَفـــرُوا يَُقاتُِلونَ فِي سَـــِبيِل الطَّ
َفَقاتُِلـــوا َأوْلِيَـــاءَ الشَّـــيَْطاِن إِنَّ َكيْـــدَ 
َضعِيًفـــا{  َكانَ  الشَّـــيَْطاِن 

)7 6 / ء لن�شللل� ا (
٦. جعل الراية مع 

املعروفني ب�شجاعتهم
ف�لرايلللة �شلللع�ر وعنوان، ودليلللل ثب�ت 
حتد  ورفعه�  ون�شر، 

الأعداء اهلل �شلللبح�نه، واإغ�ظة لهم.
عليللله  عللللي  املوؤمنلللني  اأملللر  يقلللول 
وال  براي�تكلللم،  متيللللوا  »وال  ال�شلللام: 
تزيدوه�، وال جتعلوه� اإال مع �شجع�نكم«.

٧. عـــدم املثلة بالقتلى، اأو 
اأ�شتارهم هتك 

تبللل�رك  اهلل  اأعلللداء  يقتلللل  فعندمللل� 
وتعللل�ىل، فقلللد طهرت االأر�لللض من لوث 
وجودهلللم، كم� علللرب ر�شلللول اهلل �شلى 
اهلل عليللله واآلللله و�شللللم: »... وعندئلللذ، 
النللل�ر اأوىل بهم، فلي�لللض ملللن اأخاقن�، 
مللل� يفعلللله االأعداء ملللن املثللللة ب�جلثث 

وتقطيعهللل�. وت�شلللويهه� 
يقلللول اأملللر املوؤمنلللني عليه ال�شلللام: 
»وال متثللللوا بقتيل، واإذا و�شلتم اإىل رح�ل 
قوم، فا تهتكوا �شلللرتًا، وال تدخلوا دارًا، 
وال ت�أخلللذوا �شللليئً� ملللن اأموالهلللم، اإال مللل� 

وجدمت يف ع�شلللكرهم«.
فتكون غن�ئم حرب عنده�.

8. عدم التعر�س لمراأة واإن 
كانت �شفيهة

لعل بع�ض ن�شللل�ء امل�شلللركني اأو االأعداء 
يتجلللراأن عللللى رجللل�ل امل�شللللمني الأنهلللن 
يعرفلللن اأن املج�هدين ذوو اأخاق ع�لية، 
ومنعلللة م�شللللكية... فتن�شللل�ق بع�شهن مع 
العنللل�ن  وتطللللق  ووق�حتهللل�،  ع�طفتهللل� 

لل�شللل�نه� م�شلللتفزة املج�هدين، فنرتكه� 
ل�شللل�أنه�، متوت يف كيدهللل�، وال نلتهي به� 

وبوق�حتهللل�، عم� هو اأجلللل واأثوب.
عللللي  املوؤمنلللني  اأملللر  علللن  روي 
عليللله ال�شلللام: »... وال تهيجلللوا امراأة 
ب�أذى، واإن �شلللتمن اأعرا�شكم، و�شلللبنب 
اأمراءكلللم و�شلح�ءكم، ف�إنهن ن�ق�ش�ت 
القوى واالأنف�لللض والعقول، وقد كن� نوؤمر 
ب�لكف عنهن وهن م�شلللرك�ت، واإن ك�ن 
الرجل ليتن�ول املراأة، فيعر به� وعقبه 

بعده...«. من 
تب�شرة

كل هلللذا طبعلللً�، اإن مل حتمل ال�شلللاح 
اأو مل تكلللن عينلللً� لاأعداء، ك�جل��شو�شلللة 
تنقلللل االأخبللل�ر، اأو مل ت�شللل�عد ميدانيً�.. 
واإال، فلهللل� ح�شللل�ب اآخلللر، ينظلللر اإليه يف 

الكتلللب الفقهية.
٩. م�ؤازرة الإخ�ان بع�شهم 

بع�شًا يف �شاحة املعركة
ومثلهلللم  ب�إخوانللله،  قلللوي  املوؤملللن 
كمثلللل البنيللل�ن املر�شو�ض، فللل�أي م�ش�ب 
الإخواننللل�، م�شللل�ب لنللل�، وفرجهلللم فرج 
علين�. ملللن هن� وجب حم�يلللة االأخ، حتى 
ال يح��شر وي�شلللتفرد... بل اإذا اأ�شيب يف 
�شللل�حة املعركلللة اأو فجع بعزيلللز ال نرتكه، 

�شي�نة لللله من كيد امل�شلللركني.

7

الق
لأخ

ا



يقلللول اأملللر املوؤمنلللني عليه ال�شلللام: 
»رحم اهلل امرءًا، وا�شى اأخ�ه بنف�شه، ومل 
يلللكل قرنه اإىل اأخيللله )ومل يرتك خ�شمه 
الأخيللله(، فيجتمع عليه قرنللله وقرن اأخيه 
)يجتمع على اأخيه خ�شم�ن، عدوه وعدو 

اأخيه(، فيكت�شلللب بذلك الائمة...«.
١٠. املرابطة على ال�شرب يف 

كافة امل�اطن
اال�شلللتع�نة  دون  �شللليء  ينللل�ل  فلللا 

املواطلللن. �شللل�ئر  يف  ب�ل�شلللرب 
وعلللن اأملللر املوؤمنلللني عليللله ال�شلللام: 
»وا�شلللربوا و�ش�بلللروا وا�شللل�ألوا الن�شلللر، 

ووطنلللوا اأنف�شلللكم على القتللل�ل...«.
١١. ترك الت�شبه باأعداء 

الإ�شالم
يهلللوى  البع�لللض  اأن  اأحي�نلللً�  ياحلللظ 
حملللله  يف  الديلللن  ب�أعلللداء  الت�شلللبه 
ونزقللله...  وت�شرف�تللله،  لل�شلللاح، 
ت�أثلللرًا ب�الأفلللام االأمريكيلللة التلللي تثر 
الكثر  وفيهللل�  وال�شلللخرية،  اال�شلللمئزاز 

. والكلللرب..  التعللل�يل  ملللن 
وروي علللن موالن� الب�قر عليه ال�شلللام 
اأنه ق�ل: »اأوحى اهلل اإىل نبي من االأنبي�ء، 
اأن قل لقومك ال تلب�شلللوا لب��لللض اأعدائي، 
وال تطعملللوا طعللل�م اأعدائي، وال ت�شللل�كلوا 

مب� �شللل�كل اأعدائي، فتكونوا اأعدائي كم� 
اأعدائي«. هم 

١٢. مدح ال�شجاع منهم
فمدحللله يحثللله عللللى تكلللرار مواقفه 
ال�شلللج�عة، ويحلللث اإخوانه عللللى التمثل 
والرتلللب  االأو�شلللمة  توزيلللع  ولعلللل  بللله، 
اليلللوم  العللل�مل  والتنويهللل�ت يف جيو�لللض 

تعبلللر عمللل� نحلللن ب�شدده.
علللن االإمللل�م عللللي عليللله ال�شلللام اأنه 
قللل�ل: »من خذل جنده، ن�شلللر اأ�شداده«.
١٣. تذكريهم باأنهم جند اهلل 

عز وجل
فهلللم جنلللد اهلل �شلللبح�نه يف االأر�لللض، 
فراعلللوا  ال�شلللم�ء...  يف  جنلللوده  كمللل� 
م�شلللوؤوليته،  ويتحمللللوا  االنتمللل�ء،  حلللق 
ويخل�شلللوا الأهدافه. ق�ل اهلل جل جاله: 
وَاأَلرِْض{  السَّـــمَاوَاتِ  جُنُـــودُ  }وَهلِل 

)4 / لفتلللح ا (
١٤. دع�تهم اإىل طاعة القيادة 

وال�ث�ق بها
واإن ك�ن ذللللك على خلللاف م� يرونه، 
الأن اطلللاع القيللل�دة، وعلمهللل� وخرتهللل� 

واأ�شمل. اأو�شع 
روي عن علي اأمر املوؤمنني عليه ال�شام 

اأنه ق�ل: »اآفة اجلند خم�لفة الق�دة«.

١5. تع�يدهم على عدم 
ا�شت�شعاف اخل�شم اأبدًا

وهلللذه ا�شلللرتاتيجية منهجيلللة دائملللة 
يف عدم اال�شلللتخف�ف به، الأن ذلك يوؤدي 
اإىل �شعلللف الهملللة والتن�قلللل. روي علللن 
قدوة املج�هدين علي عليه ال�شام: »اآفة 

اخل�شم«. ا�شلللت�شع�ف  القوي، 
١٦. ج�از امل�شية التي تغيظ 

الأعداء
يف  متوا�شلللع  املوؤملللن  اأن  املعلللروف 
م�شللليته، فا مي�شلللي يف االأر�لللض مرحً�، 
وال يختللل�ل... وي�شلللتثنى ملللن ذللللك، م� 
اإذا ك�ن اأم�م االأعداء، واأراد اأن يتف�خر 
عليهلللم ويظهر عزه، ملللن هن� ك�ن جواز 
امل�شلللية على طريقة النظللل�م املر�شو�ض 
ومللل� �شللل�كله ممللل� هلللو �شللل�ئع اليلللوم يف 

املختلفة. اجليو�لللض 
روى ال�شللل�دق عليللله ال�شلللام اأن اأبللل� 
دج�نة االأن�شللل�ري اعتم يوم اأحد بعم�مة 
لللله، واأرخى عذبة العم�ملللة من خلفه بني 
كتفيللله، ثم جعلللل يتبخرت بلللني ال�شفني، 
فقللل�ل ر�شلللول اهلل �شللللى اهلل عليللله واآله 
اهلل  يبغ�شهللل�  مل�شلللية  هلللذه  »اإن  و�شللللم: 

تعللل�ىل، اإال عنلللد القت�ل يف �شلللبيل اهلل«.
* السيد سامي خرضا
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علللن االإمللل�م علي عليه ال�شلللام اأنه ق�ل: »ف�إنللل� هلل واإن� اإليه 
راجعون، ظهر الف�شللل�د فا منكر مغلللر، وال زاجر مزدجر... 
لعلللن اهلل االآمرين ب�ملعروف الت�ركني لللله، والن�هني عن املنكر 

به«. الع�ملني 
وعنه عليه ال�شلللام قللل�ل: »ال تكن ممن يرجلللو االآخرة بغر 

عملللل... ينهى وال ينتهي وي�أمر مب� ال ي�أتي«.
لقلللد مت توبيلللخ العللل�مل غلللر الع�ملللل والواعظ غلللر املتعظ 
يف الروايللل�ت ب�شلللدة، كم� اأنللله مت االإطراء على العللل�مل الع�مل 
واملعللللم واملوؤدب لنف�شللله، فقلللد ج�ء يف البيللل�ن النوراين الأمر 
املوؤمنني عليه ال�شلللام م� ن�شه: »من ن�شب نف�شه للن��ض اإم�مً� 
فليبداأ بتعليم نف�شللله قبل تعليم غره وليكن ت�أديبه ب�شرته قبل 
ت�أديبللله بل�شللل�نه«، ثم يقول بعد ذللللك: »ومعلم نف�شللله وموؤدبه� 

اأحلللق ب�الإجال من معلم الن��لللض وموؤدبهم«.
وعللللى هلللذا االأ�ش��لللض ف�إنللله يتحتلللم عللللى جميلللع الواعظني 

والعلمللل�ء مراقبلللة اأنف�شلللهم عللللى الدوام كلللي يكونلللوا معلمني 
وموؤدبلللني الأنف�شلللهم قبل تعليلللم وت�أديلللب االآخرين.

كمللل� اأن معي�ر تللللك املراقبة وميزانه� اأي�شلللً� هو اأن ياحظ 
كل �شلللخ�ض اأي اأثر يف نف�شه ترتكه املب�حث العلمية واخلواطر 
التلللي ي�شلللمعه� واإذا تعللللم حديثلللً� اأخاقيلللً� اأو ماحظلللة ق�بلة 
لاهتم�م يف هذا املج�ل فهل �شي�شلللر ي� ترى ملجرد اأنه �شيكون 
مبقدوره نقله� لاآخرين؟ اأم اإنه� �شترتك اأثرًا عليه يف املرحلة 
االأوىل فيكون م�شلللرورًا ال�شلللتط�عته هو العمل بهللل�، من جهة، 
ثلللم يبينه� يف املرحللللة الت�لية لاآخرين من جهلللة اأخرى، ف�إن 
ك�ن ملللن قبيل النلللوع الث�ين ف�نه �شللليكون �شللل�ئرًا على الدرب 
بنف�شللله وه�ديلللً� لغره يف اآن معً�، اأمللل� اإذا ك�ن من النوع االأول 
ف�إنه يكون ممن يبتغي العلم من اأجل روايته لاآخرين واإنع��ض 
جت�رتللله العلمية، ولي�لللض من اأجلللل تربية روحه. ق�ل الر�شلللول 
االأكلللرم �شلى اهلل عليه واآله و�شللللم يف هذا امل�شم�ر: »ح�شلللبك 

ت�بيخ العامل غري العامل 
وال�اعـــظ غـــري املتعـــظ
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ملللن اجلهل اأن تظهر م� علمت«، ف�لذي يتظ�هر ب�لعلم ج�هل.
     عقاب ال�اعظني غري املتعظني

علللن النبلللي االأكلللرم �شللللى اهلل عليللله واآله و�شللللم اأنللله ق�ل: 
»مررت ليلة اأ�شلللري بي على اأن��لللض ُتقر�ض �شف�ههم مبق�ري�ض 
ملللن ن�ر، فقلت: من هلللوؤالء ي� جربائيل؟ فقللل�ل: هوؤالء خطب�ء 
ملللن اأهلللل الدني� مملللن ك�نلللوا ي�أمرون الن��لللض ب�لرب وين�شلللون 

. نف�شهم« اأ
وعلللن عللللي بلللن اإبراهيلللم يف قولللله تعللل�ىل: }أتأمـــرون 
يف  نزللللت  قللل�ل:  أنفســـكم{  وتنســـون  بالـــر  النـــاس 
الق�ش��لللض واخلط�ب، وهو قول اأمر املوؤمنني عليه ال�شلللام: 
»وعللللى كل منرب منهم خطيلللب م�شقع، يكذب على اهلل وعلى 

كت�به«. وعلى  ر�شلللوله 
وعلللن خيثملللة قللل�ل: ق�ل يل اأبلللو جعفلللر عليه ال�شلللام: »... 
اأبلغ �شللليعتن� اأن اأعظم الن��لللض ح�شلللرة يوم القي�مة من و�شف 

عداًل ثم يخ�لفللله اإىل غره«.
وعلللن النبلللي �شللللى اهلل عليه واآلللله و�شللللم اأنه قللل�ل: »يج�ء 
ب�لرجلللل يوم القي�مة فيلقى يف النللل�ر فتندلق به اأقت�به، فيدور 
بهللل� كم� يلللدور احلم�ر برح�ه، فيطيف به اأهلللل الن�ر فيقولون: 
ي� فان! م� لك، م� اأ�ش�بك؟ اأمل تكن ت�أمرن� ب�ملعروف وتنه�ن� 
علللن املنكر؟ فيقلللول: كنت اآمركم ب�ملعلللروف وال اآتيه، واأنه�كم 

واآتيه«. املنكر  عن 
وعلللن النبي �شلى اهلل عليه واآله و�شللللم اأنللله ق�ل: »اّطلع قوم 
ملللن اأهل اجلنة على قوم من اأهل الن�ر فق�لوا: مب دخلتم الن�ر 
واإمن� دخلن� اجلنة بتعليمكم؟ ق�لوا: اإن� كن� ن�أمركم وال نفعل«.

وعلللن النبلللي �شللللى اهلل عليللله واآلللله و�شللللم اأنه قللل�ل: »مثل 
العللل�مل اللللذي يعلم الن��لللض اخلر وال يعملللل به كمثل ال�شلللراج 

نف�شللله«. ويحرق  للن��لللض  ي�شيء 
وعنللله �شلى اهلل عليه واآله و�شللللم ق�ل: »... يح�شلللر ع�شلللرة 
اأ�شنللل�ف من اأمتي اأ�شلللت�تً� قد ميزهم اهلل من امل�شللللمني وبدل 
�شورهلللم... وبع�شهلللم مي�شغلللون األ�شلللنتهم في�شللليل القيح من 
اأفواههلللم لع�بلللً� يتقّذرهلللم اأهل اجلملللع... والذيلللن مي�شغون 
ب�أل�شلللنتهم ف�لعلم�ء والق�ش�ة الذين خ�لف اأعم�لهم اأقوالهم«.

اأ: اإن عقوبلللة كل امرئ هلللي مبقدار معرفته، كمللل� اأن مثوبة 
كل اإن�شللل�ن هلللي بقدر علمللله، الأنه ب�أي مقلللدار ك�نت حجة اهلل 
اأكرث اإمت�ملللً� ك�ن الذنب يف ذلك الظرف اأقبلللح اأو بتعبر اآخر 
اأكرث �شلللدة بنف�لللض الن�شلللبة. ومن هن� يكون العق�ب اآمَل اأي�ش�. 
روي عن الر�شلللول االأكرم �شلى اهلل عليه واآله و�شللللم اأنه ق�ل: 

»ع�قبوا اأرق�ءكلللم على قدر عقولهم«.
ب: اجللللزء االأعظلللم للذنلللب يف وعظ غلللر الع�مللللني يتمثل 
ب�أل�شلللنتهم واأفواههم. وللللذا ف�إنهم يذوقون عذاب املع�د االأليم 

ب�أل�شلللنتهم واأفواههم اأي�شً�.
ج: ب�لطبلللع اإن درا�شلللة اأ�شلللن�د مثلللل هلللذه االأح�ديلللث اأملللر 
�شلللروري، اإال اأنللله ال ينبغي التغ�فل عن �شلللن�عة االإثم والب�طن 
ال�شللليئ ملع�شيلللة اهلل خ�شو�شلللً� اإذا مت ذللللك بك�شلللوة الديلللن 
وبلللرداء تبليغللله. فقد روي علللن النبي االأعظم �شللللى اهلل عليه 
واآله و�شلم قوله: »�شرار الن��ض �شرار العلم�ء«. وبن�ء عليه ف�إن 
�شلللدة مثل هذه االأنواع ملللن العذاب و�شعوبته نللل�جت عن القبح 

ال�شلللديد لطغي�ن املبتللللني بهذا الذنب.
     بع�س �شفات الآمرين باملعروف

علللن االإم�م ال�ش�دق عليه ال�شلللام اأنه ق�ل: »من مل ين�شللللخ 
علللن هواج�شللله، ومل يتخل�ض من اآف�ت نف�شللله و�شلللهواته�، ومل 
يهزم ال�شللليط�ن، ومل يدخل يف كنف اهلل تع�ىل واأم�ن ع�شمته 
ال ي�شللللح لللله االأمر ب�ملعلللروف والنهي عن املنكلللر، الأنه اإذا مل 
يكن بهذه ال�شفلللة فكلم� اأظهر اأمرًا يكون حجة عليه وال ينتفع 
الن��لللض بللله، ق�ل تعللل�ىل: }أتأمـــرون الناس بالر وتنســـون 
أنفســـكم{ ويقللل�ل له: ي� خ�ئلللن! اأتط�لب خلقلللي مب� خنت 

به نف�شلللك واأرخيت عنه عن�نك«.
اأ: االأملللر ب�ملعلللروف والنهلللي علللن املنكلللر يعدان من �شلللوؤون 
جهللل�د العدو. فمن يحت�شن األد اأعدائه )اأي النف�لللض االأم�رة( 
يف داخلللله، فللل�إن راوده اّدعللل�ء مق�رعلللة االأجنبلللي وخم�لفلللة 
املع�شيلللة ف�إن كلم� يظهر يف بي�نه اأو بن�نه اأو اأفع�له التي ت�أخذ 

منحلللى التبليغ يكون حجلللة هلل �شده.
ب: مبللل� اأن االأثلللر ال�شللللبي للذنلللب يفلللوق االأثلللر االإيج�بلللي 
للتبليلللغ الك�ذب، ف�إن املجتمع الب�شلللري للللن ين�له خر من اأمر 

ونهلللي مثل هوؤالء االأ�شلللخ��ض املزدوجلللي الوجه.
ج: اإن االأثلللر ال�شللليئ ملثل هلللذه االزدواجية �شلللوف يظهر يف 

املعللل�د على هيئة تعيلللر وتوبيخ اإلهيني.
د: اإن نزاهلللة االآملللر ب�ملعلللروف والن�هلللي علللن املنكلللر هلللي 
�شرط للكم�ل، ولي�شلللت �شرطً� للوجوب اأو �شحة. من هن� ف�إذا 
ك�ن االآملللرون ب�لتوبلللة هم غلللر حمت�جني اأ�ش��شلللً� اإىل التوبة، 
اأو اأّنهم يعمدون اإىل توبة اأ�شلللد ن�شوحً� اإذا احت�جوا له� ب�شبب 
اقلللرتاف الذنلللب، ف�إنهم للللن ي�شحوا حملللط انتق�د و�شللليكون 

كامهم اأكرث وقعلللً� على االآخرين.
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اإّن للحديلللث النبوي من جالة ال�شللل�أن 
وعللللو القدر مللل�ال يختلف فيللله اثن�ن، وال 
يحتللل�ج يف اإثب�تللله اإىل برهللل�ن. اإذ هلللي 
الدع�ملللة الث�نيلللة ل بعلللد الذكلللر احلكيم ل 
للدين واالأخلللاق، واحلكم واالآداب، مّم� 
يتمتع به امل�شللللمون يف دينهلللم ودني�هم.

واملنزللللة  اجلليللللة  املك�نلللة  وهلللذه 
الرفيعلللة، تقت�شلللي مزيلللد العن�يلللة بهللل� 
ودرا�شلللته� ب�أح�شلللن االأ�شللل�ليب العلميلللة 
واملنطقيلللة، حتلللى يتمّيلللز ال�شحيلللح من 
الزائف وال ين�شلللب اإليه كّل م� يحمل ا�شم 
احلديث وال�شّنة، اأو كّل م� يوجد يف بطون 
الكتلللب و�شم�ئر االأ�شلللف�ر، معقواًل ك�ن اأو 
غر معقلللول، خم�لفً� ك�ن للقلللراآن اأو ال.

احلديلللث  عللللى  العثلللور  �شللل�ر  ولقلللد 
ال�شحيلللح اللللذي حدث بللله ر�شلللول اهلل ل 
�شلَّلللى اهلل عليه واآله و�شللللَّم ل اأملللرًا �شعبً� 
�عني  ب�شبب د�لللض الد�ّش��شني وو�شع الو�شّ

تزّلفلللً� اإىل اأ�شح�ب ال�شللللطة والعرو�لللض، 
وغر ذللللك من دواعلللي اجلعل.

والتج�شللليم والت�شلللبيه واجللللرب وخللللق 
االأعمللل�ل، التلللي ابتللللي بهللل� امل�شللللمون يف 
القرون االأُوىل، وبقيت اآث�ره� اإىل الع�شور 
االأخلللرة، كّله� ملللن نت�ئج غفللللة عّدة من 
املحّدثلللني وتق�شرهلللم يف هلللذا املجللل�ل. 
فلللرووا من�كلللر الروايللل�ت، واغلللرتوا به�، 
وب�لتللل�يل تورطلللوا يف جهللل�الت مرتاكمة، 
وظلم�ت متك�ثفة، وفيم� ي�أتي عّدة من تلك 
االأح�ديث التي ابتلي به� الرتاث االإ�شامي 

و�ش�رت حم�شلللوبة عليه ظلملللً� وعدوانً�.
١: يف اأّن اهلل ي�شحك

روى ابلللن حنبلللل: )حدثنللل� يزيلللد بلللن 
ه�رون، حدثن� حم�د بن �شلمة، عن يعلى 
ابن عط�ء، عن وكيع بن حد�ض، عن عّمه 
اأبي رزين ق�ل: ق�ل ر�شول اهلل ل �شلَّى اهلل 
عليه واآله و�شللللَّم ل : �شحك رّبن� من قنوط 

عبللل�ده وقرب غلللره ق�ل: قلت: ي� ر�شلللول 
اهلل اأو ي�شحلللك الرب؟ قللل�ل: نعم. قلت: 

لن نعدم ملللن رّب ي�شحك خرًا( .
وروى ابلللن خزميلللة ب�أ�شللل�نيد متعلللددة 
علللن ر�شلللول اهلل ل �شلَّلللى اهلل عليللله واآلللله 
و�شلَّم ل ق�ل: »يتجّلى لن� رّبن� عّز وجّل يوم 

القي�ملللة �ش�حكً�« .
٢: يف اأّن هلّل يدًا

بلللن  اأحملللد  بلللن  اهلل  عبلللد  قللل�ل 
حنبل:حّدثني اأبي، حّدثن� يزيد بن ه�رون، 
اأنللل� اجلرير، علللن اأبي عط�ف قللل�ل: كتب 
اهلل التوراة ملو�شلللى بيده وهو م�شند ظهره 
اإىل ال�شخلللرة يف االأللللواح من در، ي�شلللمع 
�شريف القلم، لي�ض بينه وبينه اإاّل احلج�ب 

.
وقد اأفلللرد ابن خزمية الإثبللل�ت اليد هلّل 
�شفح�ت كثرة ومّم� رواه عن اأبي هريرة، 
عن ر�شلللول اهلل ل �شلَّى اهلل عليه واآله و�شلَّم 

نظرة يف كتب اأهل احلديث التج�شـــيم 
يف كتب احلنابلة واحل�شـــ�يةاأمن�ذجا
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ل ق�ل: ملّ� خلق اهلل اخللق كتب كت�بً� وجعله 
حتت العر�ض: اإّن رحمتي تغلب غ�شبي .

ل �شلَّلللى اهلل  ومنهللل� علللن ر�شلللول اهلل 
عليه واآله و�شلَّم ل ق�ل:»اإّن اهلل يفتح اأبواب 
ال�شم�ء يف ثلث الليل فيب�شط يديه فيقول: 

اأال عبد ي�شللل�ألني ف�أعطيه« .
٣: يف اأّن هلل عينني

ا�شلللتدّل ابلللن خزميلللة مبللل� ورد ملللن اأّن 
اهلل ب�شر، على اأّن له عينني، ق�ل: )نحن 
نقول: لربن� اخل�لق عين�ن يب�شر بهم� م� 
حتت الرثى وحتت االأر�ض ال�ش�بعة ال�شفلى 
ومللل� يف ال�شلللم�وات العلى ومللل� بينهم� من 
�شغلللر وكبلللر... اإىل اأن قللل�ل: كمللل� يرى 
عر�شللله الذي هو م�شتوٍ عليه. وبنو اآدم واإن 
ك�نت لهم عيلللون يب�شرون به� ف�إّنهم اإمّن� 
يرون م� قرب من اأب�ش�رهم مّم� ال حجب 
وال �شلللرت بلللني املرئلللي وبلللني اأب�ش�رهم... 
وا�شلللتطرد يف ذكر نواق�ض عيون بني اآدم 
ثلللّم ق�ل: فم� الذي ي�شلللبه ل ي� ذوي احلج� ل 
عني اهلل املو�شوفة مبللل� ذكرن�، عيون بني 

اآدم التلللي و�شفن�ه� بعد( .
٤: يف اأّن هلّل ذراعني

اأحمدحّدثنلللي  بلللن  اهلل  عبلللد  قللل�ل 
بلللن  اأُ�شللل�مة حمللل�د  اأبلللو  اأبلللي، حّدثنللل� 
اأُ�ش�مة، عن ه�شللل�م، عن اأبيه، عن عبد 
اهلل بلللن عمرو قللل�ل: )خلقلللت املائكة 

ملللن نلللور الذراعلللني وال�شدر( .
5: يف اأّن هلّل رجاًل

قللل�ل عبد اهلل بلللن اأحمد بلللن حنبل...
عن اأن�لللض بن م�لك ق�ل: ق�ل ر�شلللول اهلل 
ل �شلَّلللى اهلل عليه واآله و�شللللَّم ل : »يلقى يف 
النللل�ر وتقلللول هل ملللن مزيد حتلللى ي�شع 
قدمللله اأو رجلللله عليه� فتقلللول قط قط« .

روى عبلللد اهلل بلللن اأحملللد يف حديلللث 
طويلللل تقّدملللت االإ�شللل�رة اإليه يف م�شللل�ألة 
ال�شحلللك، علللن النبلللي ل �شلَّلللى اهلل عليه 
واآله و�شلَّم ل ق�ل: »فيتمثل الرب في�أتيهم، 
فيقلللول لهلللم مللل� لكلللم ال تنطلقلللون كمللل� 
انطلق الن��لللض؟ فيقولون: اإّن لن� اإلهً�)م� 
راأين�ه( فيقول: وهل تعرفونه اإن راأيتموه؟ 

فيقولون: بينن� وبينللله عامة اإذا راأين�ه� 
عرفن�ه، فيقول: م� هي؟ فيقولون: يك�شف 
عن �شللل�قه، ق�ل: فعند ذاك يك�شلللف اهلل 
عن �ش�قه. ق�ل: فيخر كّل من ك�ن نظره، 
ويبقلللى قلللوم ظهورهم ك�شي��شلللي البقر 
يدعون اإىل ال�شلللجود فا ي�شتطيعون وقد 
ك�نوا يدعون اإىل ال�شلللجود وهم �ش�ملون« .

وعلللن عبد اهلل بلللن اأحملللد، ب�إ�شلللن�ده 
عن عمر ق�ل: )اإذا جل�لللض على الكر�شلللي 
�شمع له اأطيط لل �شوت لل ك�أطيط لل ك�شوت 

. الرحل اجلديد(  لل 
٦: يف اأّن اهلل ُيرى

قللل�ل عبلللد اهلل بلللن اأحملللد بلللن حنبل: 
)لقد ت�ش�فلللرت االأخب�ر يف الكت�بني على 
اأّن اهلل ُيلللرى يوم القي�ملللة ك�لبدر املنر. 
واأّنللله تعللل�ىل ال ُيلللرى يف الدني�، غلللر اأّن 
النبلللي ل �شلَّلللى اهلل عليه واآله و�شللللَّم ل راآه 
عندم� عرج به اإىل ال�شم�ء، ونحن نكتفي 

اخلربين. بهذين 
...علللن عبد اهلل بن عب��لللض: اأّن النبي 
ل �شلَّى اهلل عليه واآله و�شللللَّم ل ق�ل: »راأيت 
ربي يف اأح�شلللن �شورة، فقللل�ل: ي� حممد! 
قلت: لبيك و�شعديك، ق�ل: فيم يخت�شم 
امللللاأ االأعلى؟ قلت: يللل�رب ال اأدري. ق�ل: 
فو�شع يده بني كتفلللي فوجدت برده� بني 

ثديي فعلمت م� بني امل�شلللرق واملغرب«. 
وقللل�ل: ...عن عبد اهلل بن اأبي �شللللمة، 
اأّن عبد اهلل بن عمر بن اخلط�ب بعث اإىل 
عبد اهلل بن عب��ض ي�ش�أله: هل راأى حممد 
ل �شلَّى اهلل عليه واآله و�شللللَّم ل رّبه؟ ف�أر�شلللل 
اإليه عبد اهلل بن عب��ض اأن نعم. فرد عليه 
عبد اهلل بن عمر ر�شوله اأن كيف راآه؟ ق�ل: 
ف�أر�شلللل اأّنللله راآه يف رو�شلللة خ�شلللراء دونه 
فرا�لللض من ذهلللب على كر�شلللي من ذهب 
يحمله اأربعة ملللن املائكة: ملك يف �شورة 
رجل، وملك يف �شورة ثور، وملك يف �شورة 

ن�شر، وملك يف �شورة اأ�شد.
     ال�شحاح وامل�شانيد وم�شاألة 

الت�شبيه والتج�شيم
اأّن  الكلللرمي  القللل�رئ  يت�شلللّور  رمبللل� 

اأمث�ل كت�ب »ال�شلللّنة« البلللن حنبل وكت�ب 
»التوحيلللد« البلللن خزميلللة، ت�شلللتمل على 
واأّمللل�  والتج�شللليم،  الت�شلللبيه  اأح�ديلللث 
ال�شح�ح فهي خ�لية عن هذه االأ�ش�طر. 
ولكّنه اإذا �شلللربه� �شلللرع�ن م� يرجع عن 
هذه الفكرة ويرى اأّن ال�شح�ح كّله� وعلى 
راأ�شللله� ال�شحيح�ن قد زخرت به�، حّتى 
ملللع غ�لللض النظلللر علللن روؤيلللة اهلل بهلللذه 
العيون امل�دية على م� رووا عن ر�شول اهلل 
ملللن اأّنه ق�ل: »اإّنكم ترون رّبكم عي�نً� كم� 
ترون هذا القمر« ف�ل�شح�ح اأي�شً� تزخر 
ب�أح�ديث الت�شبيه والتج�شيم واجلرب وم� 
اأ�شلللبه ذلك التي ورثه� الرواة امل�شللللمون 
من اليهود املج�شلللمة واملجلللربة... واإليك 

منللل�ذج من ذلك:
١: اإّن هلّل مكانًا

قلللد احتلللل حتّيلللزاهلل �شلللبح�نه مبك�ن 
معلللني يف ال�شح�ح مك�نلللة عظيمة فت�رة 
تلللرى اأّن مك�نللله حيللل�ل امل�شّللللي واأمللل�م 
وجهه، واأُخرى ب�أّنه فوق العر�ض وهو يئط 
حتته اأطيط الرحلللل ب�لراكب، وث�لثة بني 
ال�شلللحب الكثيفة، واإليك بع�ض م� روي يف 

املج�ل: ذلك 
روى اأبو رزين ق�ل: قلت: ي� ر�شلللول اهلل 
اأيلللن ك�ن ربنللل� قبل اأن يخللللق خلقه؟ ق�ل: 
»ك�ن يف عمللل�ء، مللل� حتته هلللواء وم� فوقه 

هلللواء وم�ء ثّم خلق عر�شللله على امل�ء«.
ق�ل ابلللن منظلللور: العم�ء)ممدودة(: 
ال�شلللح�ب املرتفلللع وقيلللل الكثيلللف. قللل�ل 
اأبلللو زيد هو �شلللبه الدخ�ن يركب روؤو�لللض 
اجلب�ل وق�ل ابن �شللليده: العمللل�ء: الغيم 

الكثيلللف املمطر.
التلللي  ونظ�ئرهللل�  الروايللل�ت  هلللذه  اإّن 
اكتفينللل� ب�لقليلللل منهللل� اأوجلللدت حج�بً� 
غليظلللً� اأمللل�م احلق�ئلللق، فلم يقلللدر اأحد 
حتى املتحّررين من اأهل ال�شلللّنة ك�ل�شللليخ 
حمّملللد عبلللده واأتبللل�ع منهجللله وتامذة 
مدر�شلللته عللللى رف�لللض تللللك الن�شو�لللض 
املخ�لفلللة للعقل الذي به عرف �شلللبح�نه 

واإعجللل�ز كت�به. نبّيللله  و�شدق 
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٢: نزوله �شبحانه اإىل 
الدنيا ال�شماء 

مل يقتنع اأ�شحللل�ب احلديث مب� و�شفوا 
به �شبح�نه من ن�شلللبة التحيز واملك�ن اإليه 
حتى اأثبتوا له الهبوط اإىل ال�شلللم�ء الدني�. 
روى اأبو هريرة اأّن ر�شلللول اهلل ق�ل: »ينزل 
ربنللل� تب�رك وتعللل�ىل كّل ليلة اإىل ال�شلللم�ء 
الدنيللل� حني يبقى ثلث الليلللل االآخر يقول: 
من يدعوين ف��شلللتجيب له؟ من ي�شللل�ألني 

ف�أعطيه؟ من ي�شلللتغفرين ف�أغفر له؟«.
لللله  واأثبتلللوا  بهلللذا  يقتنعلللوا  مل  بلللل 
ال�شحك. وهذا البخ�ري روى يف حديث: 
فلّمللل� اأ�شبح غلللدا اإىل ر�شلللول اهلل ل �شلَّى 
اهلل عليللله واآله و�شللللَّم ل فق�ل: �شحك اهلل 

الليللللة اأو عجلللب ملللن فع�لكمللل�.
وروى م�شلم يف �شحيحه عن اأبي هريرة 
اأّن ر�شلللول اهلل ل �شلَّى اهلل عليه واآله و�شللللَّم ل 
ق�ل: »ي�شحك اهلل لرجللللني يقتل اأحدهم� 
االآخر كاهم� يدخل اجلنة«. ق�لوا: كيف ي� 
ر�شول اهلل؟ ق�ل: »يقتل هذا فيلج اجلنة ثّم 
يتوب اهلل على االآخر فيهديه اإىل االإ�شلللام 

ثّم يج�هد يف �شبيل اهلل في�شت�شهد«.
٣: اإّن له �شبحانه اأع�شاء 

كاأع�شاء الإن�شان
يف  ال�شحللل�ح  اأ�شحللل�ب  وذهلللب 
املجللل�ل اإىل اأكرث من ذلك ومل يقفوا عند 
مللل� ذكرن�ه ملللن ال�شفللل�ت حتلللى اأخذوا 
ي�شّورونللله ك�إن�شللل�ن لللله اأع�شللل�ء ك�لوجه 
واليد واالأ�ش�بع واحلقو، وال�ش�ق والقدم، 
والقللللم يخجل من ن�شلللر هذه االأ�شللل�طر 
التي اأدرجت ل مع االأ�شف ل ب��شم احلديث 
علللن النبي اخلللل�مت ل �شلَّلللى اهلل عليه واآله 
و�شللللَّم ل يف الكتب وزخرت به� ال�شح�ح، 
ون�شلللجت على منواله� العق�ئد واالأُ�شول، 
وعّد ملللن خ�لفه� مرتلللدًا ك�فلللرًا ي�شرب 

عنقه وتق�شلللم اأمواله عللللى الورثة.
والأجلللل اإيقللل�ف الق�رئ عللللى �شدق م� 
اّدعينللل�ه يف حّق اأ�شحللل�ب ال�شح�ح ن�أتي 

من كّل مورد بنملللوذج اأو منوذجني:

�شلَّلللى  ل  النبلللي  علللن  اأبوهريلللرة  روى 
اهلل عليللله واآلللله و�شللللَّم ل قللل�ل:»اإّن ميلللني 
اهلل ماأىالتغي�شهللل� نفقة، �شلللّح�ء الليل 
والنهللل�ر، اأراأيتلللم مللل� اأنفلللق منلللذ خللللق 
ال�شلللم�وات واالأر�لللض ف�إّنللله مل ينق�ض م� 
يف ميينه، وعر�شه على امل�ء وبيده االأُخرى 

الفي�لللض اأو القب�لللض، يرفلللع ويخف�ض«.
وروي عن عبلللد اهلل ق�ل:ج�ء حرب من 
االأحبللل�ر اإىل ر�شلللول اهلل ل �شلَّى اهلل عليه 
واآله و�شلَّم ل فق�ل: ي� حممد اإّن اهلل يجعل 

ال�شلللم�وات عللللى اإ�شبلللع واالأر�شلللني على 
اإ�شبع وال�شلللجر عللللى اإ�شبع وامل�ء والرثى 
عللللى اإ�شبع و�شللل�ئر اخلائق عللللى اإ�شبع 
فيقلللول اأن� املللللك. ف�شحك النبلللي ل �شلَّى 
اهلل عليللله واآله و�شللللَّم ل حتى بدت نواجذه 
ت�شديقً� لقول احلرب ثّم قراأ ر�شلللول اهلل ل 
�شلَّى اهلل عليه واآله و�شللللَّم ل : )وَمَا َقدَروا 
اهلَل حـــقَّ َقـــدِْرهِ وَاأَلرْضُ جَميعًا َقبضُتهُ 
يَـــومَ القِيامَةِ وَالسَّـــمواتُ مَطويـــاتٌ بيمينهِ 

سُـــبحانهُ وَتَعـــاىل عَمّا يُشْـــِرُكون(.
وعلللن اأبلللي هريرة، علللن النبلللي ل �شلَّى 
اهلل عليللله واآلللله و�شللللَّم ل قللل�ل: »خلق اهلل 
اخلللللق فلّم� فلللرغ ق�مت الرحلللم ف�أخذت 
بحقو الرحمن، فق�ل له�: مه، ق�لت: هذا 
مقللل�م الع�ئذ بك ملللن القطيعة قللل�ل: اأال 
تر�شني اأّن اأ�شل ملللن و�شلك، واأقطع من 
قطعلللك، ق�لت: بلى ي� رب قللل�ل: فذاك«.

روي عن اأبي �شلللعيد ق�ل: �شمعت النبي 
يقول:»يك�شلللف رّبن� عن �ش�قه في�شجد له 
كّل موؤملللن وموؤمنة ويبقى من ك�ن ي�شلللجد 

يف الدني� رئ�ًء و�شلللمعة، فيذهب لي�شلللجد 
فيعلللود ظهلللره طبقً� واحلللدًا«. هذه من�ذج 
مّم� ورد يف ال�شح�ح من اأح�ديث الت�شبيه 
والتج�شللليم اكتفين� ملللن كّل مورد بحديث 
واحلللد. وقد تركت هلللذه االأح�ديلللث اآث�رًا 
�شللللبية يف معتقدات امل�شلمني فمن م�شبه 
يقول: اعفوين من الفرج واللحية و�شلوين 
عّمللل� وراء ذلك، اإىل متم�شلللك بظواهره� 
لكن بلللا تكييف، اإىل ملللوؤول يحمله� على 
مع�ن بعيلللدة عن ظ�هرهللل� ليتخل�ض عن 
مغبة التج�شيم. ولو اأّنهم رجعوا اإىل الذكر 
احلكيلللم وعر�شوا هلللذه االأح�ديلللث عليه 
ملّيزوا ال�شحيح عن الزائف، واملقبول عن 
املردود.)وََلـــوْ أّنهُمْ َفعَُلوا مـــا يُوعَُظونَ بِهِ 

َلـــكانَ خَـــراً َلهُمْ( .
      التذّرع بالال كيفية

عللللى  املتقّدملللة  االأح�ديلللث  دالللللة  اإّن 
الت�شلللبيه والتج�شيم مّم� ال كام فيه غر 
اأّن جم�علللة منهلللم ل الأجل الفلللرار عنهم� ل 
يتدرعلللون بلفظة »بلللا كيف وال ت�شلللبيه« 
امل�شللل�بهة.  العبللل�رات  ملللن  غرهمللل�  اأو 
فيقوللللون ت�رة: اإّن هلّل يلللدًا ورجًا ووجهً� 
وقدمً� بلللا كيف وال ت�شلللبيه، واأُخرى: اإّن 
هلّل يلللدًا ال ك�الأيلللدي، ووجهلللً� ال ك�لوجوه، 
وقدملللً� ال ك�الأقلللدام، وث�لثلللة: اإّن لللله يدًا 

تن��شلللب ذاته وهكذا �شللل�ئر االأع�ش�ء.
يقلللول االإمللل�م اخلط�بي:ولي�شلللت اليلللد 
عندنللل� اجل�رحة واإمّن� هلللي �شفة ج�ء به� 
التوقيلللف، فنحن نطلقه� عللللى م� ج�ء وال 
نكّيفه� وهذا مذهب اأهل ال�شّنة واجلم�عة.
ويقلللول ابلللن عبلللد اللللرب: اأهلللل ال�شلللّنة 
جممعون على االإقرار بهذه ال�شف�ت الواردة 
يف الكت�ب وال�شلللّنة ومل يكيفوا �شللليئً� فيه�.

اإىل غلللر ذللللك ملللن الكلمللل�ت التلللي 
بع�لللض  وقبلهلللم  االأ�شللل�عرة  اتخذتهللل� 
احلن�بللللة درعلللً� يتقلللون به ع�ر الت�شلللبيه 
والتمثيلللل. غلللر اأّن هذه االألفللل�ظ ال تفيد 

�شللليئً�، واإليلللك اإجمللل�ل ذلك:
فظهلللر اأّن قولهم ب�أّن هلّل يدًا ك�الأيدي، 

ال مف�د �شحيح له.
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االإ�شلللام  حجلللة  �شلللم�حة  ذكلللر 
رئي�لللض  جعفلللراف  ف�ميلللل  وامل�شللللمني 
وع�شلللو  مو�شلللكو  يف  ال�شللليعية  اجل�ليلللة 
اجلمعيلللة الع�ملللة للمجملللع الع�مللللي الأهل 
البيلللت عليهم ال�شلللام اأحلللد الدع�ة اإىل 
ه�م�لللض  عللللى  وذللللك  املذهلللب،  هلللذا 
املوؤمتلللر اخل�م�لللض للجمعيلللة الع�مة الأهل 
البيلللت عليهم ال�شلللام: يقطلللن اأكرث من 
مليون �شللليعي مدينة مو�شلللكو ويوجد فيه� 
خم�شلللة م�شللل�جد ي�شلللرتك اأبنللل�ء املكلللون 
ال�شيعي مع غرهم من اأبن�ء ال�شنة ب�أداء 
اأعم�لهلللم العب�ديلللة. كم� متللللك الط�ئفة 
ال�شللليعية عدة احت�دات توؤدي ن�شللل�ط�ته� 

يف هلللذه املدينلللة .
ب�لن�شلللبة  للحريلللة  جمللل�ل  هنللل�ك 
للط�ئفة ال�شللليعية  ب�شلللكل جيد ومن��شلللب  
بحيلللث ميكنن� العمل وب�شلللهولة يف جم�ل 
العمل التبليغي. وهو اأمر ي�شب يف �ش�لح 
التبليلللغ  ، الأن  الرو�شلللي  القوملللي  االأملللن 
للت�شللليع ميثل مواجهلللة للوه�بية نوعً� م�، 

ولذللللك جند املجللل�ل مفتوحً� لل�شللليعة يف 
رو�شي�، فهن�ك ح�شن ظن خ��ض ب�لن�شبة 

لل�شللليعة من قبلللل احلكومة.
العهلللد  اأّبللل�ن  رو�شلللي�  ع�نلللت  لقلللد 
الدينلللي  التبليلللغ  منلللع  ملللن  ال�شلللوفيتي 
بلللل وحم�ربلللة االأديللل�ن، ولذللللك اأغلقلللت 
امل�ش�جد، وا�شلللتمر هذا االأمر حتى انه�ر 
ب�الإملللك�ن  و�شللل�ر  ال�شلللوفيتي   االحتللل�د 
اليلللوم  ذللللك  ومنلللذ  لاأديللل�ن.  التبليلللغ 
حتولت رو�شلللي� اإىل اأر�ض خ�شبلللة للتبليغ 
الوه�بلللي، ف�أخلللذت احلركلللة  الوه�بيلللة 
تت�شلللع للعمل يف رو�شلللي�. واملاحظ اليوم 
اأن هلللذا امللللّد يعملللل يف من�طلللق خمتلفة 
وخ�شو�شلللً� )القوقللل�ز( االأمر اللللذي اأث�ر 
الرو�شلللية؛  ا�شلللتغراب وده�شلللة احلكومة 
الأن الرتويلللج للوه�بيلللة يعّد اأزملللة لاأمن 

القوملللي الرو�شلللي.
دربند ... مدينة رو�شية 

�شيعية
)ب�لرو�شلللية:  ديربينلللت  اأو  دربنلللد 

Дербент( هلللي اإحلللدى مدن رو�شلللي� 
يف الكي�ن الفدرايل الرو�شلللي داغ�شلللت�ن، 
تقلللع مدينلللة دربند على ال�شللل�حل الغربي 
لبحلللر قزويلللن ب�لقلللرب من م�شلللب نهر 
�ش�مور يف البحر حيث امل�ش�فة بني البحر 
وجبللل�ل القوقللل�ز التتجللل�وز 3 كيلومرتات 
وهلللي �شمن احلدود االإداريلللة جلمهورية 
ملللدن  اأكلللرب  ثللل�ين  وهلللي  داغ�شلللت�ن، 
اجلمهورية وتبعد عن ع��شمة داغ�شلللت�ن 
121 كم. وعن الع��شمة الرو�شية مو�شكو 

كم.  2212
 2011 �شلللنة  املدينلللة  احتفللللت  وقلللد 
مبلللرور 5000 عللل�م على ت�أ�شي�شللله�، ومن 
اأهلللم مللل� مييلللز هلللذه املدينلللة الت�ريخية 
االأثريلللة  وكنوزهللل�  املنيعلللة  حت�شين�تهللل� 
اال�شلللرتاتيجي  موقعهللل�  اىل  اإ�ش�فلللة 
الف��شل بني الغرب وال�شلللرق الذي �شلللكل 
مملللرًا للقوافل التج�ريلللة على مر ع�شور 
وفنيلللة  معم�ريلللة  حتفلللة  وهلللي  طويللللة، 

ال�شيعة يف رو�شيا... دارابند 
الب�ابة الفا�شلة بني ال�شرق والغرب
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ت�شلللتحق االأهميلللة الع�مليلللة. 
عبلللد  الرو�شلللي  ال�شللليخ  ن�شلللر  وقلللد 
اهلل انطلللوين فيلمً� ق�شلللرًا يعترب وثيقة 
دامغة على عمق الت�شللليع يف االإ�شلللام.. 
واأن الت�شللليع لي�لللض مذهبً� م�شتحدثً�، وال 
بدعلللً� كم� يدعلللي النوا�شلللب، اإّنه عميق 
بعملللق االإ�شلللام، ومنت�شلللر اأينمللل� و�شل 
االإ�شلللام. ويلللدل اأي�شلللً� عللللى اأن جذور 
االأملللة هلللي االإ�شلللام ال�شللليعي ، فبللللدة 
م�شللللمة مثل بلدة دربند الرو�شلللية اأهله� 
�شللليعة منذ اأوائل القرن الث�ين الهجري 
وقد بني اأول م�شلللجد الأتب�ع مذهب اأهل 
البيت عليهم ال�شلللام �شنة 115 هجرية 
، وهذا يعني اأن الت�شللليع �شلللبق بن�ء هذا 
واعتنللل�ق  االإ�شلللام  واأن  بلللل  امل�شلللجد، 
ال�شلللام  عليهلللم  البيلللت  اأهلللل  مذهلللب 
�شنوان ال يفرتق�ن. واأن االإ�شلللام انت�شر 
الغن�ئلللم  علللن  ب�لب�حثلللني  ولي�لللض  بهلللم 
�شيعلللوا  الذيلللن  اأولئلللك  واجللللواري، 
االإ�شلللام ودي�ره كم� فعلوا يف االأندل�ض.

انطلللوين  اهلل  عبلللد  ال�شللليخ  ويقلللول 
اإّن دربنلللد التلللي ك�نلللت ت�شلللمى ب�لعربية 
ب )بللل�ب االأبلللواب( وهلللي اأقلللدم املدن 
االإ�شامية ال�شللليعية وفيه� اأقدم م�شجد 
يف االحتللل�د الرو�شلللي. وهلللي اأقدم املدن 
الرو�شلللية التي ت�شلللتهر ب�أول م�شجد بني 
يف رو�شلللي� �شلللنة 115 هجريلللة واىل االن 
بربكة االإم�م احل�شلللني عليه ال�شلللام ال 

يزال امل�شلللجد بيد ال�شللليعة.
وتنق�شلللم املدينة اإىل ق�شلللمني، ق�شلللم 
ي�شلللمى املحل وهو املدينلللة القدمية وهو 
ق�شلللم �شللليعي ب�لك�مل. ويحتوي امل�شجد 
عللللى منرب كتب عليه ال�شللله�دات الثاث 
اهلل،  ر�شلللول  حمملللد  اهلل،  اال  اإلللله  )ال 
عللللي ويل اهلل(. ويوجلللد جلللدار يق�شلللم 
امل�شلللجد اىل ن�شفلللني ن�شلللف للرجللل�ل 
ون�شلللف للن�شللل�ء ويحتلللوي عللللى رواي�ت 
االإمللل�م  حديلللث  ومنهللل�  البيلللت  الأهلللل 
احل�شلللني حيلللث يقول: ملللوت يف عز خر 

من حيللل�ة ملللن ذل، هيه�ت منللل� الذلة.
ويديلللر امل�شلللجد ال�شللليد النقيلللب وهو 
ط�لب علم يف حوزة ال�شيدة زينب �شام 
اهلل عليه� يف �شوري� والذي ق�ل: امل�شجد 
بنلللي �شلللنة 115هجريلللة، وتعر�لللض اإىل 
اإعللل�دة اإعم�ر بعد الزللللزال الذي ح�شل 
قبل 500 �شنة، وي�شمى امل�شجد ب�مل�شجد 
اجل�ملللع ويعللللو ب�بللله حديث ر�شلللول اهلل 
)اأنللل� مدينلللة العلم وعلي ب�بهللل�( وبع�ض 
بنللل�ء  ف�شلللل  واأح�ديلللث  القلللراآن  اآيللل�ت 
امل�شلللجد.  اإّن هذا امل�شجد اجل�مع يجمع 
كل �شلللك�ن املدينة حيلللث يق�م فيه �شاة 
اجلمعة وتق�م فيه املج�ل�لللض احل�شلللينية 
اأهلللل  كمواليلللد  الدينيلللة  واالحتفللل�الت 
البيت عليهم ال�شلللام وكذلك ي�ش�هم يف 
حل م�ش�كل الن��ض. وكذلك انت�ش�ر علوم 
اأهلللل البيلللت عليهم ال�شلللام يف رو�شلللي� 
تنطلق من هذا اجل�مع حيث يقدم عليه 
ن��لللض من كل اأنح�ء رو�شلللي� ويقوم اإم�م 

امل�شلللجد والق�ئمون عليللله بتعليمهم.
وق�شلللم  مكتبلللة  امل�شلللجد  يف  وتوجلللد 
درا�شللل�ت وي�شدر اجل�ملللع �شحيفة بداأ 
الرو�شلللية  ب�للغلللة   2011 �شلللنة  ن�شلللره� 
وهلللي اللغلللة الر�شلللمية يف رو�شلللي� وهي 
كذللللك.  امل�شلللجد  يف  الر�شلللمية  اللغلللة 
وتن�شلللر اجلريدة اأخب�ر امل�شجد واأخب�ر 
رو�شلللي� وم�ش�كل امل�شللللمني يف كل الع�مل 
من العراق والبحرين واملن�طق االأخرى 
وهلللي جريلللدة �شلللهرية. وقلللد تطلللورت 
موا�شيلللع خمتلفلللة  ب�إ�ش�فلللة  اجلريلللدة 
واالجتم�عيلللة  الدينيلللة  ك�ملوا�شيلللع 

والبلدان.  الن��لللض  واأخبللل�ر 
ولدين� م�شلللروع زي�رة يف كل �شلللهرين 
اإىل م�شلللهد وكرباء حيث جنمع الن��ض 
ونطمح يف امل�شلللتقبل اأن نفتلللح مكتبً� ملن 
يرغلللب ب�لزيللل�رة من خال عملللل حملة 
زيللل�رات للدي�ر املقد�شلللة. وق�ل ال�شللليخ 
عبلللد اهلل انطلللوين نحلللن قمن� مب�شلللروع 
زي�رة االأربعني من مو�شلللكو هذه ال�شلللنة 

)2011( م�شيً� على االأقدام من النجف 
واإن  �شلللخ�شً�.   35 وكنللل�  كربلللاء  اإىل 
�شللل�ء اهلل ب�ل�شلللنة الق�دمة �شلللنذهب مع 
�شلللك�ن مدينة دربنلللد اإىل كرباء ليكون 

كبرًا. موكبً� 
واأ�شللل�ف ال�شللليد النقيب ب�أن الن��لللض 
يراجعون� الأخذ امل�شلللورة وحل م�شللل�كلهم 
بحلللل  ون�شللل�هم  الدينيلللة  والفتللل�وى 
م�شللل�كلهم. ولدين� روابط مع احلوزة يف 
قم وال�شللليدة زينب عليه� ال�شلللام حيث 
ي�أتلللي ال�شلللب�ب الراغبلللون يف الذهللل�ب 
ونقلللوم  ج�معنللل�  يف  احللللوزوي  للتعللللم 
ب�إعدادهلللم واإر�شللل�لهم اإىل قلللم وبقيلللة 

املقد�شلللة.  احلوزات 
ي�شللللللل�هدون  هللللللن�  والللل�شكللللل�ن 
نحتللل�ج  ولكننللل�  ال�شللليعية  الف�ش�ئيللل�ت 
واملج�ل�لللض  اخلطلللب  م�شللل�هدة  اىل 
ب�للغة الرو�شلللية، اإذ نحت�ج اأن ن�شللل�هد 
ال�شلللام يف  اأهلللل البيت عليهم  مذهب 

ب�لرو�شلللية. ن�طقلللة  ف�ش�ئيلللة 
اهلل  عبلللد  ال�شللليخ  عر�لللض  وقلللد 
حيلللث  امل�شلللجد  كنلللوز  بع�لللض  انطلللوين 
يوجد حجر ك�ن على �شلللور امل�شجد كتب 
عليللله ت�ريخ �شلللنة 133 هجريلللة، ويوجد 
كذللللك كتب خمطوطلللة لل�شللليخ الف��شل 
الدربنلللدي اللللذي ك�ن جمتهلللدًا ف��شًا 
يف زم�نه، واأكد اأّن الت�شللليع هو االإ�شلللام 
حيلللث جذوره قدميلللة جلللدًا. ويف مقربة 
املدينلللة القريبلللة ملللن اإحلللدى االأبلللواب 
جتلللد اأّن ال�شللله�دة الث�لثلللة ب�قيلللة على 
القبلللور القدمية التلللي تعود اىل القرون 
االأوىل الهجريلللة. وجتلللد للمثللل�ل قلللربًا 
مكتوبً� فيللله )كربائي عللللي، كربائي 
فان( وت�ريخ الوف�ة قلللد يقرب القرن 
الهجلللري  الرابلللع  وبع�شهللل�  اخل�م�لللض 
حيلللث مييلللز �ش�حلللب القلللرب ب�أنللله من 
زوار احل�شلللني عليه ال�شام حيث ك�نوا 
يذهبلللون اإىل زي�رته ملللن مدينة دربند 

الرو�شلللية.
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يعلللود ت�أ�شي�لللض مدينلللة الق�هلللرة اإىل اأيللل�م اخلليفلللة 
الف�طملللي املعز لدين اهلل. وقد اختطه� الق�ئد الف�طمي 
جوهر ال�شقلي �شلللم�يل الف�شلللط�ط ع�م 969م، وزينه� 
ب�لكثلللر ملللن املب�ين ال�شخملللة التي بقيت �شللل�هدًا على 
عزمهم. ويكفيك دليًا عللللى اهتم�مهم بعمران املدينة 
اإن�شللل�وؤهم لاأزهلللر مبن�ئلللره الع�ليلللة وقب�بللله ال�شخمة 
و�شللل�ح�ته الوا�شلللعة. وقيلللل اإّن ت�شلللميته بل)االأزهر( فيه 

اإ�شللل�رة اإىل ف�طمة الزهراء عليه� ال�شلللام.
وعنلللى الف�طميلللون ب�إحيللل�ء ذكلللر اأهل البيلللت عليهم 
ال�شلللام وك�نوا ي�شلللتهلون ر�شللل�ئلهم بديب�جللل�ت تعّرف 
مبقلللدار تعلقهم ب�أهلللل البيت وتثني عليهم ب�شلللكل يفوق 
الت�شلللور وتخت�ر لهم من االألقللل�ب وال�شف�ت م� مل يتح 
الأحد ملللن اأتب�عهم عليهم ال�شلللام ذكره يف موقف ع�م 

اأو ر�شللل�لة ر�شمية.
ولكلللن املظهلللر االأو�شلللح الهتم�مهم ب�إحيللل�ء املذهب 

ال�شللليعي والتعريلللف به يتمثلللل يف اإق�متهلللم املهرج�ن�ت 
ال�شلللعبية يف الذكري�ت واملن��شب�ت اخل��شة بت�ريخ اأهل 
البيت عليهم ال�شام. واأبرز هذه الذكري�ت يوم الغدير 

الذي اتخذه الف�طميون عيدًا ر�شلللميً�.
وقلللد ذكلللر القلق�شلللندي يف كت�بللله )�شبلللح االأع�شلللى: 
ج2، �لللض407(: )اأن �شلللبب اتخ�ذهم لللله موؤاخ�ة النبي 
�شللللى اهلل عليه واآله و�شللللم لعلي -عليه ال�شلللام - يوم 
غديلللر خم. وهلللو غدير عللللى ثاثة اأمي�ل ملللن اجلحفة 
ي�شلللرة الطريق ت�شب فيه عني وحوله �شلللجر كثر، وهي 
الغي�شلللة التي ت�شلللمى خملللً�. وذلك اأن ر�شلللول اهلل �شلى 
اهلل عليه - واآله - و�شللللم مل� رجلللع من حجة الوداع نزل 
ب�لغديلللر واآخلللى بلللني ال�شح�بة ومل يوؤاخ بلللني علي وبني 
اأحلللد منهم فراأى النبي �شلى اهلل عليه - واآله - و�شللللم 
منللله انك�شللل�رًا ف�شمه اإليللله وق�ل: »اأم� تر�شلللى اأن تكون 
منلللي مبنزلة هللل�رون من مو�شلللى اإال اأنه ال نبلللي بعدي«، 

الفاطمي�ن... اأن�شاأوا القاهرة 
واأحيـــ�ا فيـــها عيــــد الغديــر
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والتفلللت اإىل اأ�شح�بللله وقللل�ل: »ملللن كنلللت ملللواله فعلي 
ملللواله، اللهلللم وال ملللن وااله، وعللل�د من عللل�داه«، وك�ن 
ذلك يف اليوم الث�من ع�شلللر من ذي احلجة �شلللنة ع�شلللر 
من الهجرة. وال�شللليعة يحيون ليلة هلللذا العيد ب�ل�شاة 
وي�شللللون يف �شبيحتهللل� ركعتلللني قبل الزوال و�شلللع�رهم 
فيه لب�لللض اجلديد، وعتق العبيد، وذبح االأغن�م، واحل�ق 
االأج�نلللب ب�الأهلللل يف االإكلللرام. وال�شلللعراء واملرت�شللللون 

يهنئلللون الكرباء منهم بهلللذا العيد(.
واأورد يف ملللك�ن اآخلللر ملللن كت�بللله عنلللد احلديث على 
التهنئة بعيد الغدير اأن )الطريق يف التهنئة به على نحو 
غره من االأعي�د( واأن الف�طميني ب�لدي�ر امل�شرية لهم 
اهتمللل�م به. وق�ل املقريلللزي يف خططه، )ج2 �ض394( 
عند و�شفه ملرا�شلللم عيد الغدير يف الق�هرة )فيه تزويج 
االأي�ملللى وفيللله الك�شلللوة وتفلللرق الهب�ت لكلللرباء الدولة 
وروؤ�شللل�ئه� و�شللليوخه� واأمرائهللل� و�شيوفه� واالأ�شلللت�ذين 
املحنكلللني واملميزين وفيه النحر اأي�شلللً� وتفرقة النح�ئر 

على اأرب�ب الر�شلللوم وعتلللق الرق�ب وغر ذلك(.
 واأمللل� مواكبهم التي ك�نت ت�شلللر يف هذه املن��شلللب�ت 
ف�أمر تو�شلللع يف �شلللرحه املقريزي وخل�شللله علي مب�رك 
يف مطللللع اجلزء االأول ملللن كت�به: )اخلطلللط اجلديدة 
التوفيقيلللة مل�شلللر الق�هرة( عنلللد و�شفللله ملوكب ن�شف 
�شلللعب�ن، فق�ل: )يركلللب ق��شي الق�شللل�ة بهيئته املقررة 
ومعه ال�شلللهود واملوؤذنون والقراء يطربون ب�لقراءة وبني 
يديه ال�شلللمع املحمول اإليه موقدًا ملللن كل ج�نب ثاثون 

�شمعة، فيم�شون من اأول �ش�رع فيه دار الق��شي اإىل ب�ب 
اخلافة وقلللد اجتمع من الع�مل يف وقلللت جوازهم م� ال 
يح�شلللى في�شلللرون اإىل بللل�ب اخلليفة ويح�شلللر �ش�حب 
الب�ب وايل الق�هلللرة واخلطب�ء فيرتجلون حتت منظرة 
اخلليفة ويخطبون وين�شرفون بعد اأن ي�شلللّلم عليهم من 
الط�قلللة اأ�شلللت�ذ دار اخلافلللة ا�شلللتفت�حً� وان�شرافً� ثم 
يركب اإىل دار الوزارة فيجل�لللض اإليهم الوزير يف جمل�شه 
وي�شللللمون عليه ويخطب اخلطب�ء ويدعون له ويخرجون 
في�شلللق الق��شلللي واجلم�علللة الق�هلللرة وينلللزل ب�جل�مع 
االأزهلللر واجل�ملللع االأقملللر واجل�ملللع االأنلللور ب�لق�هلللرة 
والطيللللوين والعتيلللق مب�شلللر وج�مع القرافة وامل�شللل�هد 
التي ت�شمنت االأع�ش�ء ال�شلللريفة وبع�ض امل�شللل�جد التي 
الأرب�بهللل� وج�هلللة وي�شللللي يف كل م�شلللجد ركعتلللني ويعد 
للن��لللض احللواء واالأطعمة والبخلللور ويف جم�مر الذهب 
والف�شة ويوقد يف امل�شللل�جد ال�شموع والقن�ديل الكثرة(.
وو�شفهللل� مب�رك ب�أنه� )من اأبهج اللي�يل واأح�شلللنه�، 

يح�شر الن��ض مل�ش�هدته� من كل اأوب(.
وقلللد ا�شلللتمر احلللل�ل على مللل� و�شف املقريلللزي حتى 
تبلللدل الزمللل�ن وداللللت دوللللة الف�طميلللني وغ�بلللت علللن 
الق�هلللرة هلللذه املواكلللب البهيجة ولكن حلللب اأهل البيت 
عليهم ال�شلللام بقي ث�بتً� يف قلوب اأهل م�شر. وهم واإن 
مل يكونوا على مذهب الت�شللليع فللل�إن اإعظ�مهم الأمر اأهل 
البيت، وعن�يتهم مب�شلللجد االإم�م احل�شلللني �شللل�هد على 
مقلللدار احلب الذي يولونه الآل الر�شلللول عليهم ال�شلللام.
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ال عجلللب اأن نطل على اجله�د من ن�فذة اأمر املوؤمنني عليه 
ال�شلللام فهو الذي نه�ض ب�جله�د ومل� يبلغ احللم، وا�شلللتغل به 
ومل يقعد عنه حتى ا�شت�شهد يف حمرابه يف �شهر ال�شي�م. ومن 
هن� �شوف اأح�ول ا�شتعرا�ض خطبة اجله�د عند اأمر املوؤمنني 
وحتليل دالالته� وا�شلللتجاء مع�نيه�، وليكن ح�شن املطلع اإيراد 

اخلطبة ال�شريفة رغم طوله� و�شيق ال�شفح�ت به�.
      ن�س اخلطبة

 ُ لللِة َفَتَحُه اهللَّ نَّ َه�َد َبللل�بٌ  ِمنْ  اأَْبلللَواِب  اجْلَ للل� َبْعلللُد َفللل�إِنَ  اجْلِ »اأَمَّ
يَنلللُة  �شِ ِ احْلَ ْقلللَوى وِدْرُع اهللَّ ْوِلَي�ِئلللِه وُهلللَو ِلَب��لللضُ التَّ لللِة اأَ ��شَّ خِلَ

 ُ ْلَب�َشلللُه اهللَّ ُتلللُه اْلَوِثيَقُة َفَمْن َتَرَكُه َرْغَبًة َعْنُه اأَ وُجنَّ
َث  لِّ و�َشلللِمَلُه اْلَبلللَاُء وُديِّ َثْوَب اللللذُّ
ِرَب َعَلى  َغللل�ِر واْلَقَمللل�َءِة و�شُ ِب�ل�شَّ
قُّ ِمْنُه  َقْلِبِه ِب�اْلإِ�ْشلللَه�ِب واأُِديلللَل احْلَ
�ْشلللَف  َه�ِد و�ِشللليَم اخْلَ ِييِع اجْلِ ِبَت�شْ

اجلهاد عند 
الإمام علي عليه ال�شالم 
تاأمالت يف خطبة اجلهاد

ينِّ َقْد َدَعْوُتُكلللْم اإىَِل ِقَت�ِل َهوؤاَُلِء اْلَقْوِم َلْيًا  اَل واإِ َف  اأَ وُمِنلللَع النَّ�شَ
 ِ وَنَه�رًا و�ِشّرًا واإِْعَانً� وُقْلُت َلُكُم اْغُزوُهْم َقْبَل اأَْن َيْغُزوُكْم َفَواهللَّ
َم� ُغلللِزَي َقْوٌم َقطُّ يِف ُعْقِر َداِرِهْم اإاِلَّ َذلُّلللوا َفَتَواَكْلُتْم وَتَخ�َذْلُتْم 
ْت َعَلْيُكُم اْلَغللل�َراُت وُمِلَكْت َعَلْيُكلللُم ااْلأَْوَط�ُن- ]َفَهَذا[  َحتَّى �ُشلللنَّ
للل�َن ْبَن  ْنَب�َر وَقْد َقَتَل َح�شَّ وَهَذا اأَُخو َغ�ِمٍد ]َو[ َقْد َوَرَدْت َخْيُلُه ااْلأَ
ُجَل  َه� وَلَقْد َبَلَغِني اأَنَّ الرَّ �َن اْلَبْكِريَّ واأََزاَل َخْيَلُكْم َعْن َم�َش�حِلِ َح�شَّ
ِمْنُهْم َك�َن َيْدُخُل َعَلى امْلَْراأَِة امْلُ�ْشلللِلَمِة وااْلأُْخَرى امْلَُع�ِهَدِة َفَيْنَتِزُع 
َج�ِع  َتِنُع ِمْنُه اإاِلَّ ِب�ال�ْشلللرِتْ ِحْجَلَه� وُقُلَبَه� َوَقَاِئَدَه� وُرُعَثَه� َم� مَتْ
َرُفوا َواِفِريَن َمللل� َن�َل َرُجًا ِمْنُهْم َكْلٌم واَل  َح�ِم ُثمَّ اْن�شَ وااِل�ْشلللرِتْ
اأُِريلللَق َلُهْم َدٌم َفَلْو اأَنَّ اْمَراأً ُم�ْشلللِلمً� َمللل�َت ِمْن َبْعِد َهَذا 
اأَ�َشلللفً� َمللل� َك�َن ِبِه َمُلومً� َبلللْل َك�َن ِبِه ِعْنلللِدي َجِديرًا 
يُت اْلَقْللللَب وَيْجِلُب اْلَهمَّ  ِ مُيِ َفَي� َعَجبلللً� َعَجبلللً� واهللَّ
ِقُكْم  ِملللَن اْجِتَم�ِع َهوؤاَُلِء اْلَقلللْوِم َعَلى َب�ِطِلِهلللْم وَتَفرُّ
ْرمُتْ َغَر�شً�  ُكْم َفُقْبحً� َلُكْم وَتَرحلللً� ِحنَي �شِ َعلللْن َحقِّ
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ُيْرَملللى ُيَغ�ُر َعَلْيُكلللْم واَل ُتِغلللُروَن وُتْغَزْوَن واَل 
َمْرُتُكْم  ْوَن َف�إَِذا اأَ ُ وَتْر�شَ لللى اهللَّ َتْغُزوَن وُيْع�شَ
لللرِّ ُقْلُتلللْم َهِذِه  للل�ِم احْلَ يَّ َلْيِهلللْم يِف اأَ لللْرِ اإِ ِب�ل�شَّ
رُّ واإَِذا  � احْلَ ْخ َعنَّ ُة اْلَقْيِظ اأَْمِهْلَن� ُي�َشلللبَّ َحَم�رَّ
َت�ِء ُقْلُتْم َهِذِه  َلْيِهْم يِف ال�شِّ لللْرِ اإِ اأََمْرُتُكْم ِب�ل�شَّ
ُد ُكلُّ َهَذا  � اْلرَبْ ُة اْلُقرِّ اأَْمِهْلَن� َيْن�َشِلْخ َعنَّ َب�رَّ �شَ
رِّ  رِّ واْلُقرِّ َفللل�إَِذا ُكْنُتْم ِمَن احْلَ ِفلللَرارًا ِمَن احْلَ
لللْيِف اأََفرُّ َي�  ِ ِمَن ال�شَّ وَن َف�أَْنُتْم واهللَّ واْلُقرِّ َتِفرُّ
َجللل�ِل واَل ِرَجللل�َل ُحُللللوُم ااْلأَْطَف�ِل  اأَ�ْشلللَب�َه الرِّ
َرُكْم  ينِّ مَلْ اأَ َج�ِل َللللَوِدْدُت اأَ �ِت احْلِ وُعُقلللوُل َربَّ
َنَدملللً�  ْت  َجلللرَّ  ِ واهللَّ َمْعِرَفلللًة  اأَْعِرْفُكلللْم  ومَلْ 
ُ َلَقْد َمَاأمُْتْ َقْلِبي  واأَْعَقَبْت �َشَدمً� َق�َتَلُكُم اهللَّ
ْعُتُمويِن  ْدِري َغْيظً� وَجرَّ َقْيحً� و�َشلللَحْنُتْم �شَ
ْهَم�ِم اأَْنَف��شلللً� واأَْف�َشلللْدمُتْ َعَلللليَّ َراأِْيي  ُنَغَب التَّ
ْذاَلِن َحتَّى َلَقْد َق�َلْت ُقَرْي�ٌض  َي�ِن واخْلِ ِب�ْلِع�شْ
اإِنَّ اْبَن اأَِبي  َط�ِلٍب َرُجٌل �ُشَج�ٌع وَلِكْن اَل ِعْلَم َلُه 
ِ اأَُبوُهْم وَهْل اأََحٌد ِمْنُهْم اأَ�َشدُّ َلَه�  ْرِب هلِلَّ ِب�حْلَ
ُت  ي َلَقْد َنَه�شْ ِمَرا�شلللً� واأَْقَدُم ِفيَه� َمَق�مً� ِمنِّ
ْفُت  ِفيَه� وَم� َبَلْغُت اْلِع�ْشِريَن وَه� اأََن� َذا َقْد َذرَّ

نَي وَلِكلللْن اَل َراأَْي مِلَْن اَل ُيَط�ع «. لللتِّ َعَلى ال�شِّ
     حتليل الن�س

�شلللوف اأحللل�ول يف حتليلللل هلللذه اخلطبة 
العلوية ال�شريفة اأن اأركز على جمموعة من 
النق�ط اله�مة التي وردت فيه� �شمن البنود 

االآتية:
ف�ائد اجلهاد

اأن  الن�لللض  هلللذا  يف  االإمللل�م  يخربنللل� 
للجهللل�د فوائلللد واآثللل�رًا، منه� مللل� يرتتب يف 
الدني�، ومنه� م� يرتتلللب يف االآخرة. اأم� يف 
االآخلللرة، فهو ب�ب اإىل اجلنلللة، ال يدخله كل 
ملللن اأقدم عللللى املوت، بلللل يدخلللله خ��شة 
عبللل�د اهلل الذيلللن �شفت ني�تهلللم وخل�شت 

اأغرا�شهم.
وهلللذا البعلللد هلللو اأحلللد اأهلللم االأبع�د يف 
احلرب املربرة يف االإ�شلللام. ف�إن احلرب ال 
تخ��ض من اأجل ال�شللليطرة والتو�شع وفر�ض 
االإرادة عللللى االآخرين، بلللل تخ��ض للدخول 
اإىل اجلنلللة، واجلنة ال يدخلهللل� اإال من قهر 
رغب�ته ال�شخ�شية وتن�زل عن ع�شبي�ته من 
اأجل احلق، ويف هذا ال�شلللي�ق يندرج التعبر 
امل�شلللهور عن اأحد القتللللى يف بع�ض املع�رك 
التي خ��شه� امل�شللللمون بل)�شهيد احلم�ر(، 

فللل�إن هذا الرجلللل قتل يف املعركلللة ولكنه مل 
يكلللن جم�هدًا الأنللله مل يخل�ض النية هلل، بل 
ك�ن يريد عر�لللض الدني� واهلل يريد االآخرة.
واأمللل� االآثللل�ر الدنيوية التلللي ترتتب على 
اجله�د مم� ي�شلللر اإليه اأمر املوؤمنني عليه 
ال�شلللام، فهي العزة والعدالة االجتم�عية، 
عندمللل� يخربنللل� ب�أن تلللرك اجلهللل�د يوؤدي 
اأي  الن�شلللف  اللللذل وال�شغللل�ر ومنلللع  اإىل 

والعدالة. االنت�شللل�ف 
     اإن�شانية احلرب يف الإ�شالم

ملللن التهم التلللي توجللله اإىل االإ�شلللام، 
اأن احللللروب التلللي خ��شهللل� هلللي حلللروب 
دينيلللة موجهلللة على غر امل�شللللمني بق�شد 
ال�شيطرة عليهم واإجب�رهم على االإ�شام، 
وملللن هذه التهملللة ا�شلللتقت كل التهم التي 
تقول ب�أن االإ�شلللام انت�شلللر ب�ل�شيف. ولكن 
الت�أملللل يف هلللذه اخلطبة يك�شلللف علللن اأن 
احلرب االإ�شلللامية مل تكلللن حربً� دينية اأو 
ط�ئفية بهلللذا املعنى املذكور، بل هي حرب 
دينية ب�ملعنى االأخاقلللي، اأي احلرب التي 
يقرهللل� الديلللن ملللن اأجلللل دوافع اإن�شللل�نية 
واأخاقية، وم� ي�شلللهد لهلللذا املعنى يف هذه 
اخلطبة هو اإ�ش�رة االإم�م عليه ال�شام اإىل 
اأن اأخللل� غ�مد بلغت خيلللله االأنب�ر »...وَلَقْد 
ُجلللَل ِمْنُهلللْم َك�َن َيْدُخلللُل َعَلى  َبَلَغِنلللي اأَنَّ الرَّ
امْلَْراأَِة امْلُ�ْشلللِلَمِة وااْلأُْخَرى امْلَُع�ِهلللَدِة َفَيْنَتِزُع 
َتِنُع  ِحْجَلَه� وُقُلَبَهللل� َوَقَاِئَدَه� وُرُعَثَه� َم� مَتْ
َح�ِم«. اإذًا  َج�ِع وااِل�ْشلللرِتْ اإِالَّ ِب�ال�ْشلللرِتْ ِمْنلللُه 
مربر خو�لللض احلرب بح�شلللب االإم�م عليه 
ال�شلللام هلللو الدفللل�ع علللن املللل�ل والعر�ض 
للمواطن يف الدولة االإ�شلللامية، �شواء ك�ن 
م�شللللمً� اأم غلللر م�شللللم. ف�الإم�م يلللرى اأن 
االعتداء على مواطني الدولة االإ�شلللامية، 
بغ�لللض النظر علللن هويتهلللم الدينية، يربر 

للدفللل�ع عنهم. خو�ض احلرب 
     احلرب ال�شتباقية

ملللن النق�ط البللل�رزة يف خطبلللة اجله�د 
اإ�ش�رته� اإىل احلرب اال�شتب�قية، حيث يقول 
عليه ال�شلللام: »وُقْلُت َلُكُم اْغُزوُهْم َقْبَل اأَْن 
ِ َمللل� ُغِزَي َقْوٌم َقلللطُّ يِف ُعْقِر  َيْغُزوُكلللْم َفَواهللَّ
َداِرِهلللْم اإاِلَّ َذلُّلللوا«. وهلللذا رمبللل� يكلللون اأحد 
امل�آخذ والتهم املوجهة اإىل احلرب واجله�د 

يف االإ�شام، ولكن قبل احلكم واتخ�ذ موقف 
موؤيلللد اأو مع�ر�ض عن هلللذا االأمر. البد من 
االلتفللل�ت اإىل اأن العدو هو ال�شلللخ�ض الذي 
ي�شمر العداوة ويتحني الفر�ض لانق�ش��ض 
على عدوه، فمثل هلللذا العدو ال ينبغي غ�ض 
النظر عنه واإهم�له اإىل اأن يقوم بفعلته، ثم 
يح�ر امل�شللللمون يف كيفيلللة مع�جلة النت�ئج، 
وحمو اآث�ر العلللدوان، وبخ��شة عندم� يكون 
هذا العدو يف ح�لة اال�شلللتعداد للغزو، فمثله 
يجب اأن يغلللزى قبل اأن يغلللزو. ويت�أكد ذلك 
عندمللل� نلتفلللت اإىل اأن مع�وية ك�ن من�شلللقً� 
علللن احلكومة االإ�شلللامية، وب�لت�يل ك�ن يف 
ح�لة حرب مع الدولة ال�شرعية بكل مق�يي�ض 

والدينية. ال�شعبية  ال�شرعية 
     القائد والأمة

ي�شلللكو االإمللل�م يف هلللذه اخلطبلللة ح�لللله 
وتفرق امل�شللللمني عن حقهلللم وانق�ش��شهم 
علللن اإم�مهلللم، واجتمللل�ع اأهلللل الب�طل على 
ب�طلهلللم وط�عتهلللم الأمرهم اخلللل�رج عن 
الدولة ال�شلللرعية، وهذا يك�شف عن اأمرين:

االأول: اأن احللللق يحت�ج اإىل رج�ل حتميه 
وتدافع عنه، وو�شوح احلق هو و�شوح ن�شبي، 
اأي هو و�شوح عند اأهل احلق، وال يكفي هذا 
الو�شلللوح النتلللزاع احلق من املعتلللدي م� مل 
تتوفلللر يف االأمة ط�ق�ت م�شلللتعدة للت�شحية 
والدف�ع وال�شعي النتزاع احلق من املعتدين، 
ولكن م� دامت االأمة متفرقة عن هذا احلق، 

فلن تن�له ولن ت�شل اإىل م� ت�شبو اإليه.
الثللل�ين: اإن احلكلللم والدوللللة ومللل� يتفرع 
عنهللل� من مف�هيم واأجهزة تنفيذية، عاقة 
بني طرفلللني، اأحدهم� الق�ئلللد الذي يتحلى 
مبجموعة من ال�شف�ت التلللي توؤهله للقي�م 
بهلللذا اللللدور، وتتنلللزع هلللذه ال�شفللل�ت بني 
�شفللل�ت اأخاقية ودينيلللة وعلمية ذات �شلة 
ب�الإدارة والتخطيلللط، ولكن مهم� عا كعب 
الق�ئلللد ومتيلللز يف �شف�ته، ف�إنللله لن يتحقق 
لللله م� يريد، م� مل تتوفلللر االإرادة الطيبة يف 
االأمة. وهذا م� ح�شل مع اأمر املوؤمنني عليه 
ال�شلللام، يف الفلللرتة االأخرة من �شللللطته، 
ولذلك ا�شلللتكى �شلللكواه التي خلده� الدهر 

عندم� قللل�ل: »وَلِكْن اَل َراأَْي مِلَلللْن اَل ُيَط�ع«.
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يّت�شلللم  اهلل  لكتللل�ب  العلللرتة  فهلللم  اإّن 
مبمّيلللزات توجلللب ركون النف�لللض اليه، كم� 
جتعلللله متميلللزًا عللللى فهم االآخريلللن لهذا 
الكتللل�ب العظيم. ونكتفي هنللل� بذكر اأبرز 

املمّيزات:  هلللذه 
١-الأ�شالة: 

اإّن اأّول مللل� يتميلللز بللله فهم اأهلللل البيت 
عليهلللم ال�شلللام لكت�ب اهلل هلللو االأ�ش�لة، 
وتتمثلللل هلللذه االأ�ش�لة يف الدرجلللة االأوىل 
يف  اأّن اأح�ديثهم تنتهي اإىل جدهم ر�شلللول 
اهلل)�لللض(و تت�شل به علللرب التوراث الذي 
انتقلللل به العلم من االآبللل�ء اإىل االبن�ء، وال 
غلللرو فهم اأهله، وذريته، واآله، وورثة علمه 

ب�شريح قولللله، ون�ض عب�دته.
اإن ات�شللل�ل هذه الثّلة الط�هرة بر�شلللول 
اهلل)�ض(علللرب االآبللل�ء واالأجلللداد من دون 
دخول الغرب�ء يف هذا ال�شلللند ي�شفي على 
اأح�ديثهلللم قيملللة كلللربى، وملللن �شللل�أنه اأن 
يجعلللل املرء يطمئن اإىل اأ�ش�لة اأح�ديثهم، 

وا�شلللتن�دهم اىل ق�عدة �شلبة.
علللن ج�بر بن عبلللد اهلل االأن�ش�ري ق�ل 
قللللت الأبي جعفر )الب�قر( عليه ال�شلللام: 

اإذا حّدثتنلللي بحديث ف�أ�شلللنده يل، فق�ل: 
حدثنلللي اأبي، علللن جّدي، عن ر�شلللول اهلل 
عن جربئيل عن اهلل تب�رك وتع�ىل، وكّلم� 
اأحّدثك بهذا االإ�شلللن�د، )و ق�ل: (حلديث 
واحد ت�أخذه عن �ش�دق خر لك من الدني� 

فيه�. وم� 
و علللن حف�ض بلللن البخرتي قللل�ل قلت: 
الأبلللي عبلللد اهلل ال�شللل�دق عليه ال�شلللام: 
ن�شلللمع احلديلللث منلللك فلللا اأدري منلللك 
�شلللم�عه اأو ملللن اأبيلللك، فق�ل: م� �شلللمعته 
مّني ف�روه عن اأبي، وم� �شمعته ف�روه، عن 

ر�شلللول اهلل)�شللللي اهلل عليللله واآله(.
اإّن امللللرء وهو ي�أخذ تف�شلللره لكت�ب اهلل 
من عرتة النبي)�ض(لي�شعر ب�أنه ي�أخذ من 
الين�بيع االأ�شيلة ال ال�شطوط، ويقتب�ض من 
امل�شلللك�ة ال ال�شمو�لللض، وهو ب�لت�يل ينطلق 
ملللن ق�عدة الوحلللي اخل�ل�لللض، وينهل من 
معلللني العلم امللللورث، ولي�لللض ملللن منطلق 
يتجّللللي  اأملللر  وهلللذا  واالأمزجلللة  االأهلللواء 
بو�شوح لدى املق�ي�شلللة واملق�رنة بني عط�ء 
العلللرتة، وعط�ء غرهم، وبني تف�شلللرهم 
الآي�ت الذكر احلكيم وتف�شر غرهم، وهو 

م� �شلللتقف على من�ذج منه م�شلللتقبًا.
عللللى اأّن مللل� اأثلللر يف جمللل�ل التف�شلللر 
وغر التف�شلللر علللن اأئمة اأهلللل البيت واإن 
مل يكلللن كّلللله �شللل�درًا من واحلللد منهم بل 
�شدر من كل واحد منهم ق�شلللم و�شلللي ء يف 
هذا املجللل�ل، ولكنهم حيث اإنهم ي�شلللكلون 
وحدة واحدة لهذا ي�شلللكل جمموع م� �شدر 
منهم جميعً� روؤيلللة واحدة للقراآن الكرمي، 
ال تن�فلللر فيللله، وال تن�ق�ض �شلللريطة �شحة 

االإ�شلللن�د، وتوفر التفهم ال�شلللليم.
و ت�شلللر اإىل هلللذه الوحلللدة يف الروؤيلللة 
والكلملللة اأح�ديث منه� قلللول االإم�م جعفر 
ال�شللل�دق عليللله ال�شلللام: حديثلللي حديث 
اأبلللي، وحديث اأبلللي حديث جلللّدي وحديث  
جّدي حديث احل�شلللني، وحديث احل�شلللني 
حديث احل�شلللن، وحديث احل�شلللن حديث 
اأملللر املوؤمنلللني وحديلللث اأملللر املوؤمنلللني 
حديلللث ر�شلللول اهلل �شللللي اهلل عليللله واآله 
وحديلللث ر�شلللول اهلل �شلي اهلل عليللله واآله 

قوله اهلل علللّز وجل.
و علللن االإمللل�م جعفلللر ال�شللل�دق عليللله 
ال�شلللام اأي�شً�: لي�لللض عليكم فيم� �شمعتم 

فهـم العتـرة ملعــارف القراآن الكريــــم 
بقلم: الشيخ جعفر الهادي)حقائق ومميزات(
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مّني اأن ترووه عن اأبي عليه ال�شلللام ولي�ض 
عليكم جن�ح فيم� �شمعتم من اأبي اأن ترووه 

عّنلللي، لي�لللض عليكم يف هلللذا جن�ح .
٢-الن�شجام مع الروح العامة 

للقراآن
اإّن اأبلللرز مللل� يتمّيلللز به تف�شلللر العرتة 
الآيللل�ت الكتللل�ب وفهمهم له� هو ان�شلللج�م 
ذللللك مع اللللروح الع�مة للقراآن ال�شللل�ئدة 
عللللى خمتللللف جم�التللله، وموا�شيعه مثل 
جمللل�ل التوحيد وق�ش�ي� العلللدل والق�ش�ء 
وق�ش�يللل�  واالأنبيللل�ء  والنبلللوة  والقلللدر، 

والت�شلللريع.. الت�ريخ، 
اإّن القلللراآن مثلللل روحً� ع�ملللة يف جم�ل 
التوحيلللد ونق�شلللد كّل مللل� يت�شلللل ب�لذات 
االإلهيلللة ملللن االأ�شلللم�ء وال�شفللل�ت، وهذه 
اللللروح تنلللّزه اللللذات االإلهّية من �شلللوائب 
�شفللل�ت  وملللن  واجل�شلللم�نية،  اجل�شلللم 
املمكنللل�ت..و ت�أتلللي التف�شلللرات ال�ش�درة 
علللن العلللرتة الط�هلللرة متط�بقلللة مع هذه 
اللللروح الع�مة يف هذا املجللل�ل، بل وموؤكدة 
له�، ومربهنة مبزيد ملللن الربهنة عليه�.

جمللل�ل  يف  ع�ملللة  روح  هنللل�ك  كلللذا  و 
احلقيقيلللة،  العداللللة  وهلللي  اهلل  اأفعللل�ل 
والغر�لللض ال�شحيلللح، واحلكملللة الب�لغلللة 
وجتلللي ء الروايللل�ت التف�شلللرية ال�شللل�درة 
عن اأهل البيت عليهم ال�شلللام لتدلل على 
هلللذه الروح، وتربهن عللللى هذه احلقيقة، 
ب�أجمل بيللل�ن، بينم� ال ياحلللظ املرء هذه 
ال�شلللمة يف تف�شلللرات االآخريلللن وفهمهلللم 
للكت�ب احلكيم، بلللل رمب� الحظ التن�ق�ض 
بينه� وبني تلك الروح القراآنية، الع�مة..و 
لعن� نوّفق يف امل�شتقبل الأن نذكر م�ش�ديق 

لهلللذه احل�لة، بللل�إذن اهلل.
٣-الإحاطة الكاملة

اإن املتتبلللع يف مللل� اأثلللر علللن العلللرتة من 
تف�شر الأي�ت كت�ب اهلل يكت�شف مدى اإح�طة 

العرتة بدق�ئق هلللذا الكت�ب وحق�ئقه.
العلللرتة  علللن  املرويلللة  االأح�ديلللث  اإن 
الط�هلللرة يف جمللل�ل تف�شلللر االآيللل�ت، اأو 
تللللك  التي مت�ّشلللك فيه� ب�الآيللل�ت القراآنية 
واإْن اأنت تعر�شت ل�شلللي ء كثر من عملي�ت 
االإبللل�دة يف احلمات التلللي ك�نت تقوم به� 

ال�شلط�ت �شد العلم�ء ال�ش�ئرين على نهج 
اأهل البيلللت، ومكتب�تهلللم اإاّل اأّنه� مع ذلك 
تنطلللوي على عللللم غزيلللر، و�شلللرب الأغوار 
الكت�ب، اإىل ج�نلللب النظرة املتك�ملة مم� 
يلللدل عللللى اإح�طة العلللرتة ب�لكتللل�ب، وهو 
االأمر الذي ال يلم�شللله املرء يف تف�شر غر 

العلللرتة اإاّل قليا..
اإن التف�شلللر والفهم التجزيئي )مبعنى 
الوقلللوف عنلللد اآيلللة واحلللدة دون االلتف�ت 
اإىل مللل� يرتبلللط به� ملللن االآيللل�ت االأخرى 
ظ�هرًا اأو ب�طنلللً� ويكون دخيًا يف تو�شيح 
املق�شلللود احلقيقلللي منه�(اللللذي تلللوّرط 
فيللله بع�ض اأرب�ب املذاهلللب، فظهرت على 
اأثره مذاهلللب ونحل تتن�ق�لللض مع مب�دي ء 

االإ�شلللام وروحه. 
اإّن هلللذا النملللط ملللن الفهم والتف�شلللر 
اإّن دّل عللللى �شلللي ء ف�إمنللل� يلللدل عللللى قلة 
اإح�طلللة ب�لكت�ب العزيز، هلللذا اإْن مل يكن 
ثملللة ق�شد وعمد وراء مثل هذا النمط من 

الفهم والتف�شلللر.
و ال غلللرو يف اأن يت�شلللم فهلللم اأهل البيت 
لكت�ب اهلل تع�ىل بط�بلللع االإح�طة الك�ملة 
وهم اأهل الذكر الذيلللن عن�هم القراآن اإذ 
ْكِر إِن  ق�ل تع�ىل: )َفاسْـــَأُلوا َأهْـــَل الذِّ

ُكنُتـــمْ َل تَعَْلمُونَ( .
مو�شلللى  بلللن  حمملللد  احل�فلللظ  روى 
ال�شرازي من علم�ء اجلمهور وا�شتخرجه 
ملللن التف��شلللر االثنلللي ع�شلللر علللن ابلللن 
عب��لللض يف قولللله تعللل�ىل: }َفاسْـــَأُلوا َأهَْل 
وعللللي  حمملللد  هلللو  قللل�ل:  ْكـــِر{  الذِّ
عليهلللم  واحل�شلللني  واحل�شلللن  وف�طملللة 
ال�شلللام، هم اأهلللل الذكر والعللللم والعقل 
والبي�ن.و رواه �شلللفي�ن الثوري عن ال�شّدي 

احلللل�رث. عن 
و روى العاملللة الطلللربي يف تف�شلللره: 
حدثنللل� ابلللن وكيع قللل�ل: حدثنللل� ابن مي�ن 
علللن اإ�شلللرائيل عن ج�بلللر عن اأبلللي جعفر 
ْكـــِر إِن ُكنُتمْ  }َفاسْـــَأُلوا َأهْـــَل الذِّ
َل تَعَْلمُـــونَ{ قللل�ل: نحلللن اأهلللل العلم.

وروى العاملللة ابلللن كثلللر يف تف�شلللره 
. مثله

وملللن الطبيعلللي اأْن يكلللون اأهلللل الذكلللر 

حميطني ب�لكتللل�ب العزيز.. وملللن املعلوم 
اأّن الذكلللر هلللو القلللراآن الكلللرمي اإذ يقلللول 
ْكرَ وَإِنَّا َلهُ  تعللل�ىل: )إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَـــا الذِّ
َل  َلحَافُِظـــونَ( و)وََقاُلـــوا يَا َأيُّهَـــا الَّذِي ُنِزّ

ْكـــرُ إِنَّـــكَ َلمَجْنُـــونٌ(. عََليْـــهِ الذِّ
ثلللم اإنَّ هنللل�ك م�ش�فلللً� اإىل املميلللزات 
املذكلللورة ميلللزة الدقلللة والعملللق يف فهلللم 
االآي�ت، وتف�شرهم له� اإىل غر ذلك مم� 

ي�شلللع املج�ل لذكره. ال 
ملللن احلديلللث  الق�شلللم  هلللذا  نختلللم  و 
بنقل ط�ئفة ملللن االأح�ديث التي وردت يف 
م�ش�در ال�شللليعة حول عللللم العرتة بكت�ب 
اهلل، ممللل� �شلللدر علللن ر�شلللول اهلل)�ض(
اأو �شلللدر عن العلللرتة الط�هرة اأنف�شلللهم، 

للف�ئدة:  تتميملللً� 
1-علللن النبلللي �شللللى اهلل عليللله واآلللله 
يف احتج�جللله يلللوم الغديلللر: علّي تف�شلللر 
واإّن  اأال  اإليللله،  والداعلللي  اهلل،  كتللل�ب 
احلال واحلرام اأكرث ملللن اأن اأح�شيهم� 
واأعّرفهمللل� ف�آملللر ب�حللللال واأنهلللى علللن 
احللللرام يف مق�م واحلللد، ف�أمرت اأن اآخذ 
البيعلللة عليكم وال�شفقلللة منكم بقبول م� 
جئلللت به علللن اهلل عز وجلللل يف علي اأمر 
بعده...مع��شلللر  ملللن  واالأئملللة  املوؤمنلللني 
الن��لللض تدبلللروا وافهموا اآي�تللله، وانظروا 
يف حمكم�تللله وال تتعبوا مت�شللل�بهه فو اهلل 
للللن يبنّي لكم زواجلللره وال يو�شح لكم عن 

تف�شلللره اإاّل اللللذي اأن� اآخلللذ بيده.
جعفر)الب�قلللر(  ابلللي  االمللل�م  2-علللن 
عليه ال�شلللام قللل�ل: اإّن من علم مللل� اأوتين� 

تف�شلللر القلللراآن واأحك�مه.
جعفر)ال�شللل�دق(  االإمللل�م  3-علللن 
عليللله ال�شلللام يف قولللله»و من عنلللده علم 
اّولنللل�  وعللللّي  عنلللي،  اإي�نللل�  الكت�ب«قللل�ل: 

واأف�شلنللل� وخرنللل� بعلللد النبلللي.
4-عن اأن�لللض بلللن م�للللك خ�دم ر�شلللول 
اهلل)�لللض( قللل�ل قللل�ل ر�شلللول اهلل)�ض(: 
ي� عللللي تعّلم الن��لللض ت�أويل القلللراآن مب� ال 
يعلمون. فق�ل على م� اأبّلغ ر�شللل�لتك بعدك 
يللل� ر�شلللول اهلل؟ قللل�ل: تخلللرب الن��لللض مب� 

اأ�شلللكل عليهم من ت�أويلللل القراآن.
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َملللن عّلم النحلللل كيفية تق�شللليم الوحلللدة الكبرة 
اإىل عيلللون �شغلللرة ب�حلجم اللللازم وبطريقة هند�شلللية 

؟ حمكمة
َمن عّلمه� ا�شتخدام املواد املتوفرة بقدر معني؟

م� هلللي ميزة ال�شلللكل ال�شدا�شلللي عن ال�شلللكل الثاثي 
والرب�عي املت�شللل�وي االأ�شاع؟

كيف ا�شتط�عت النحل ح�ش�ب كمية الع�شل يف كل خلية، 
وكيف علمت اأن بنية �شطح اخللية ال�شدا�شية هي االأمنت؟

االأن�شلللب  ال�شدا�شلللي هلللو  ال�شلللكل  اأن  وكيلللف عرفلللت 
واالأوفلللر ملللن بلللني االأ�شلللك�ل االأخرى؟

كيلللف متّكنت النحلة التي تعي�لللض �شلللتة اأ�شللل�بيع فقط، 
تنفيذ احل�شللل�ب�ت الدقيقة والتطبيق�ت العملية؟

وكيلللف ا�شلللتط�عت �شبلللط املق�يي�لللض احل�ش��شلللة التي 
ي�شلللتحيل لاإن�شللل�ن اأن يعيه� ب�شلللهولة؟ وهل من 
املكن اأن ن�شف اأعم�ل النحل هذه ب�أنه� 
)غريلللزة( اأم اأنهللل� توجيللله 

اإلهلللي؟ اأث�رت خلية 

اهتمللل�م  املذهللللة  املعم�ريلللة  وهند�شلللته�  الع�شلللل 
الب�شلللرية جمع�ء. وقد بلغ �شم�كة جدران هذه الهند�شة 
الدقيقة للغ�ية والتي تكونت من اأقرا�ض �شدا�شية بجوار 
بع�شهللل� البع�ض، حوايل )0.1 مم(، اأم� االنحراف عن 
هذا القدر الو�شلللطي ال يتعدى عن )0.002 مم(. ومن 
اأجل ا�شلللتيع�ب ملللدى دقة هذه الق�عدات الهند�شلللية يف 
بنللل�ء اخلليلللة، يجب اأن منللللك نظرة ح�شللل�بية وري��شية 

جدًا. عميقة 
وممللل� يجلللدر ذكلللره هنللل� اأن ال�شلللكل ال�شدا�شلللي هلللو 
ال�شلللكل الذي ي�شغل م�شللل�حة اأقل عن االأ�شك�ل الهند�شية 
االأخرى، الأن اخللية ال�شدا�شلللية ال�شلللكل هي التي تتطلب 
اأقل كمية من �شلللمع الع�شلللل، يف حني تخّزن بداخله� اأكرب 
قلللدر ممكن من الع�شلللل. وعللللى هذا النحو تكلللون النحل 

قد اكت�شلللفت كيفية اإن�شللل�ء بنللل�ٍء ب�حلجم الازم 
وبطريقة اقت�ش�دية اأكرث، كم� تكون قد 

ا�شلللتخدمت املواد بقدر معني 
اإ�شراف. دون 

اأ�شرار هند�شية
فـــــي خليـــــة الع�شـــــل
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اأثبتلللت  ولقلللد 
ال�شلللكل  اأن  الدرا�شللل�ت 
االأن�شلللب  هلللو  ال�شدا�شلللي 
الوحلللدة  م�شللل�حة  ال�شلللتخدام 
ب�لك�ملللل ملللع ا�شلللتخدام اأقلللل قدر 
ممكلللن من امللللواد الازمة الإن�شللل�ء 
اأقرا�لللض الع�شلللل. وللللو ك�نلللت هلللذه 

ا�شلللتخدامه� االأقرا�لللض ثاثية  لتّم  ال�شلللكل  رب�عيلللة  اأو 
دون تلللرك فراغللل�ت، ولكلللن امللللواد امل�شلللتخدمة من اأجل 
اخلايللل� ال�شدا�شلللية اأقل بكثلللر من امل�شلللتخدمة من اأجل 
اخلاي� الثاثية اأو الرب�عية. اأم� يف االأ�شلللك�ل الهند�شية 

االأخلللرى فابلللد من بقللل�ء م�شللل�ح�ت �شللل�غرة.
ك�ن االعتقللل�د ال�شللل�ئد ال�شللليم� عنلللد علمللل�ء االأحي�ء، 
ب�الأ�شلللك�ل  اخلايللل�  بنللل�ء  ملللن  الرئي�شلللية  الغ�يلللة  اأن 
ال�شدا�شلللية هلللي تقليل حجلللم العمل وكمية ال�شلللمع فقط.

ولكلللن خلللال القرن امل��شلللي ات�شلللح ال�شلللر يف اختي�ر 
االأ�شلللك�ل  ا�شلللتخدام  اأن  وهلللو  االأ�شلللك�ل،  هلللذه  النحلللل 
ال�شدا�شلللية جتعلللل بنيلللة ال�شلللطح اأقلللوى، وملللن ثلللم توؤمن 
ا�شلللتهاك اأقلللل قدر ممكن ملللن املواد. وقلللد مت فيم� بعد 
اأق�شللل�م  اإىل  ال�شلللطح  لتق�شللليم  املثللللى  الطريقلللة  درا�شلللة 
مت�شللل�وية ومتم�ثللللة يف ال�شلللكل بحيلللث ال تلللرتك اأي فراغ 
بينهللل�. وقلللد اأثبتت هلللذه الدرا�شلللة اأن اأن�شلللب االأ�شلللك�ل 
التلللي ينبغلللي ا�شلللتخدامه� هنللل� هلللي الثاثيلللة والرب�عية 
وال�شدا�شلللية، واأن االأ�شلللك�ل االأخلللرى �شلللتوؤدي اإىل ظهور 

حتمً�. فراغللل�ت 
مل ي�شلللتطع اأحلللد ملللن العلمللل�ء تقلللدمي ال�شلللرح اللللك�يف 
يف اختيللل�ر النحلللل لاأ�شلللك�ل ال�شدا�شلللية ري��شيلللً� حتلللى 
حلول ع�م 1999، وذلك عن طريق )توم��لللض ه�لي�لللض(. 
اإذ ا�شلللتط�ع )توم��لللض( و�شلللع الربهللل�ن النه�ئلللي يف اأن 

اختيللل�ر النحلللل لاأ�شلللك�ل ال�شدا�شلللية هلللي لكونهللل� اأوفر 
واأقلللوى واأف�شل حلللل لتخزين الع�شلللل.

يف  النحلللل  ابتكرتهللل�  التلللي  الطريقلللة  اأن  تبلللنّي  وقلللد 
ت�شميلللم اخلايللل� على اأ�شلللك�ل �شدا�شلللية، تتمتلللع بفوائد 
جملللة يف تقليلللل الط�قلللة الازمة يف العملللل وكمية 
ال�شلللمع الازملللة للتغليلللف؛ حتلللى اأّن )داروين( 
نللله ابتك�ر هند�شلللي  نف�شللله و�شلللف هذا البنللل�ء ب�أ

. هل مذ
فكيف ا�شلللتط�عت النحل ح�شللل�ب كمية الع�شلللل يف 
كل خلية؟ وكيف علمت ب�أن بنية �شلللطح اخللية ال�شدا�شلللية 
هلللي االأقلللوى؟ وكيلللف عرفلللت اأن ال�شلللكل ال�شدا�شلللي هلللو 

االأن�شلللب واالأوفر من بني االأ�شلللك�ل الهند�شلللية االأخرى؟!
البلللد هنللل� اأن نلفلللت االنتبللل�ه اإىل اأن النحللللة مل تتعللللم 
كل ذللللك ملللن تلقللل�ء نف�شللله� اأو ب�ل�شدفلللة، بلللل خ�لقهللل� 
هلللو اللللذي اأعط�ه� كل هلللذه املزايللل�، وق�بلية حلللل جميع 
امل�شللل�كل الري��شيلللة هلللذه، واأملللر النحللللة ب�إجن�زه� على 

اأكملللل وجه.
وقلللد قللل�م الب�حثلللون ب�لفح�لللض علللن جتربلللة النموذج 
الري��شلللي لل)توم��لللض(، حيث ا�شلللتخدموا من اأجل ذلك 
الهلللواء ال�شللل�ئل الرغلللوي. فق�ملللوا ب�شّخ فق�عللل�ت رغوة 
امل�شلللحوق التلللي يبلغ قطره� )2ملم(، على �شلللكل طبقتني 
بني زج�جتلللني. فتحولت الفق�ع�ت التي الم�شلللت الزج�ج 
على اأ�شلللك�ل �شدا�شلللية. وظهلللر يف الطبقتني الو�شلللطيتني 

�شلللكل املربعلللني وامل�شد�شلللني اللذين حللهم� )توم��لللض(.
وعندم� زيد من �شلللم�كة جلللدران الفق�ع�ت قليًا، ظهرت 
ح�للللة مثلللرة لاهتمللل�م، اإذ حتول ال�شلللكل فجللل�أة على ثاثة 
مربع�ت مت�شللل�وية االأ�شاع، كم� يحدث عنلللد النحل مت�مً�.

وقلللد اأكلللدت هلللذه التجربلللة اأن النحلللل تغّر من �شلللكل 
خلية الع�شلللل عند اأي تغرات وم�شلللتجدات حتدث، ولي�ض 

للللدى النحلللل عقدة يف االحتف�ظ ب�شلللكل دون اآخر.
هلللذا وقلللد بلللنّي اخل�للللق علللز وجلللل نعمتللله على الب�شلللر 
حيلللث كللللف النحلللل ب�شنع الع�شلللل اأكرث ملللن ح�جته�، كم� 
اأن كل هلللذه االأملللور التلللي تنجزهللل� النحلللل حتلللدث نتيجة 
إَِلـــى  رَبُّـــكَ  }وََأوْحَـــى  اإلهلللي:  تنظيلللم ربللل�ين وتدبلللر 
النَّحْـــِل َأِن اتَّخِـــذِي مِـــنَ الِْجبَـــاِل بُيُوًتا وَمِنَ الشَّـــجَِر 
مَـــرَاتِ  الثَّ ُكلِّ  مِـــنْ  ُكلِـــي  ُثـــمَّ   * يَعِْرشُـــونَ  وَمِمَّـــا 
بُُطونِهَـــا  مِـــنْ  يَْخـــرُجُ  ُذُلـــاً  رَبِّـــكِ  سُـــبَُل  َفاسْـــُلكِي 
شَـــرَابٌ مُْخَتلِـــفٌ َألْوَاُنهُ فِيهِ شِـــَفاءٌ لِلنَّـــاِس إِنَّ فِي َذلِكَ 

)96-86 )النحلللل/   . ـــرُونَ{.  يََتَفكَّ لَِقـــوْمٍ  آليَـــًة 
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ب�شلللم اهلل الرحملللن الرحيم : }يـــا أيها 
الذيـــن امنوا قوا أنفســـكم وأهليكم 

نـــارًا وقودها النّـــاس واحلجارة{.
�شلللمعُت اإحلللدى االأمهللل�ت ت�شحلللك جلللّد 
م�شلللرورة عندمللل� �شلللمعت كلمة ن�بيلللة فيه� 
فح�لللض ملللن ابنهللل�. كام قد اعتللل�ده بع�ض 

املجتمع. اأفلللراد 
عندمللل� اأو�شحلللت لهللل� اأن هذا ال�شللللوك 
لي�لللض �شلللليمً� اأج�بلللت ب�أنه طفلللل ال يعي م� 
يقلللول وال ينبغي اإ�شلللك�ته. وبعد مدة وجيزة 
م� لبثت اأن اأ�شبحت الكلمة كلم�ت متداولة 
يف البيت على �شلللبيل الفك�هلللة مع ال�شغر 

من ِقَبلللل االأوالد الكب�ر.
االأم،  بنظلللر  امل�شلللكلة،  بلللداأت  وهنللل� 
وح�ولت عبثً� اإيق�ف الكب�ر والطفل ال�شغر 
عن مثل هذه االألف�ظ التي اأ�شبحت اإج�ب�ت 
لاآخرين اأي�شً�. وج�ءت ط�لبة احلل بعدم� 
عجلللزت عنللله ب�لتهديلللد حينلللً� والرتغيلللب 

اأخرى. اأحي�نً� 
      اأ�شل امل�شكلة

االأفلللك�ر  علللن  للتعبلللر  اأداة  اللللكام 
واحل�جللل�ت االإن�شللل�نية ب�شلللكل عللل�م، وهلللو 

ب�لن�شبة للطفل اأداة اكت�ش�ف ولذة، لذا فهو 
يف مرحلتللله االأوىل مقّلدًا اأكلللرث منه مبدعً� 
اأو موؤّلفلللً� للللذا ترانللل� نبلللدي اإعج�بلللً� اأمللل�م 
اأي حركة اأو لفظة جديدة ينقله� ب�البت�شللل�م 

حينلللً� وب�ل�شحك اأحي�نلللً� اأخرى.
واالأمهللل�ت  االأم  م�شلللكلة  وملع�جللللة 
الكرميللل�ت، مثياتهللل�، ال بد ملللن ماحظة 

علللدة اأملللور قبلللل و�شلللع احلل املن��شلللب:
العمريلللة  الطفلللل  معرفلللة مرحللللة  اأواًل: 

اللللذي يتفوه بهلللذه االألف�ظ:
اأ: طفولة اأوىل )7-2(.

ب: طفولة ث�نية )11-8(.
ج: مرحلة ث�لثة )16-12(.

ث�نيً�: معرفة البيئة واملجتمع الذي يعي�لللض 
فيه الطفل واالأ�شخ��ض الذين يحتك بهم. 

اأ: منزل )اأهل، اأخوة، اأق�رب..(
ب: جمتمع )اأ�شدق�ء، جران.(
ج: مدر�شة )زماء، اأ�ش�تذة...(

ث�لثلللً�: ماحظلللة القلللدوة واملثلللل االأعلى 
لهلللذا  الكبللل�ر  تفهلللم  اإىل  اإ�ش�فلللة  عنلللده. 
الت�شرف وعدم اإ�شدار حكم االإعدام عليه.

من خلللال هلللذه املعطيللل�ت ن�شلللتطيع اأن 
ن�شل اإىل حتديد امل�شكلة واأ�شلوب مع�جلته�.

      �شن الطفل يحّدد الأ�شل�ب.
1: املرحلة االأوىل

وخ�شو�شلللً�  االأوىل  مرحلتللله  يف  الطفلللل 
يف ال�شلللنة االأوىل وحتى الث�لثة ورمب� الرابعة 
ال يدرك وال يفهم معللل�ين الكلم�ت واأبع�د م� 
ينطق به فهو ي�شلللمع الكلم�ت ويرّدده� ورمب� 
يرّكب بع�شه� كمرحللللة ث�نية دون اأن يق�شد 
املعللل�ين اخل��شة به�. هن�، ُيطلب اإىل االأم اأو 
املربني عدم املب�الة مب� ي�شمعونه من الطفل 
عندم� يتفّوه به (من الكام البذي ء) وعدم 
اإظه�ر ال�شرور اأو حتى الزجر والردع عنه الأن 
ذلك �شللليجعله يكرر اللفظ اإمللل� حتديً� واإم� 

عن�دًا ليلفت االأنظ�ر وي�شلللغل االآخرين به.
اأو  االأم  تعلللرف  اأن  الث�نيلللة  واخلطلللوة 
امل�شلللرفة عليه م�شلللدر هذه الكلملللة اإذا م� 
ك�ن قد �شلللمعه� من املنلللزل، والطلب منهم 
علللدم تكرارهللل� اأم�مللله وبذلك ين�شللل�ه� مع 

ملللرور الوقت.
2: املرحلة الث�نية

واأواخلللر  الث�نيلللة  املرحللللة  اأطفللل�ل  اأمللل� 
املرحلة االأوىل وهم الذين يعون ت�شرف�تهم 
ومعللل�ين األف�ظهلللم فمن املوؤكلللد اأن تلفظهم 
بهلللذا النلللوع ملللن الكلمللل�ت �شللليكون نتيجة 

البذي ء  الـــكالم 
الأطفـــال عنـــد 
والعالج الأ�شباب 
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غ�شلللب اأو ح�للللة احتجللل�ج عنلللد م�ش�يقلللة 
)اإزع�ج االآخرين لهم، اأخلللوة، اأ�شدق�ء..( 
بعد اأن يكون قد �شمعه� من االآخرين، طبعً�، 

وهنللل� الطريقة االأجنح تعتملللد خطوتني:
اأ: اإبعللل�ده علللن اللعلللب ملللع االآخريلللن اأو 
العملللل الذي يقلللوم به ملدة ق�شلللرة، ليكون 
ذللللك مبث�بة عقللل�ب له، ثم ليفلللرغ غ�شبه.

ب: بعد انته�ء ملللدة العق�ب )التي يجب 
اأن ال تطلللول(. على االأم اأن ت�شلللرح له اآداب 
اللعب مع االآخرين ب�لت�شرف بلب�قة معهم، 
حتى ال يقع ال�شج�ر، ثم بي�ن اأهمية الل�ش�ن 
وب�أنه اأداة للتعبر عن االألف�ظ اجلميلة التي 
فيه� ذكلللر اهلل تع�ىل وتاوة القران الكرمي 
فا ميكن اأن جنمع ذلك مع االألف�ظ الن�بية 
الأن فيه� قذارة ال جتتمع مع طه�رة الكلم�ت 

االأخرى ونق�ئه�.
3: املرحلة الث�لثة

هي، كم� نعللللم، مرحللللة امل�ش�حبة فهي 
مرحللللة الوعي والن�شوج عنلللد االأوالد والتي 
�شلللبق اأن ذكرن� ح�ش��شللليته�، ودقته� لديهم 
فهي مرحلة تكوُّن �شلللخ�شية الفتى اأو الفت�ة 
للللذا ال بد ملللن التع�مل بحلللذر معه� حتى ال 

تكون النتيجة عك�شلللية و�شلبية. 
فهلللم يتلفظلللون بكلمللل�ت ن�بيلللة ليظهروا 
اأنهلللم مثل الكبللل�ر لهم حديثهم و�شللللوكهم، 

ذلك. وغر 
الذيلللن  ف�الأهلللل  اأواًل،  القلللدوة  هنللل� 
يتفّوهلللون مبثل هلللذه الكلمللل�ت عليهم اأن ال 
يتف�ج�أوا ب�شلللم�عه� من اأوالدهم )وهذه يف 

املراحلللل(. كل 
م�شللل�ألة  ا�شلللتغال  ملللن  هنللل�  بلللد  وال 
ك�أ�شدقللل�ء  الإر�شللل�دهم  لهلللم  امل�ش�حبلللة 
يفهمون م�ش�عرهم وميولهم ورغب�تهم. ثم 
عليهلللم اأن يبينوا اأثر هذه الكلم�ت ال�شللللبي 
ونت�ئجللله عللللى �شللللوك االأوالد، ون�شوجهم 
الفكري واالإمي�ين، واأنه� خم�لفة ل�شرع اهلل 
تع�ىل وتوجيه�ته فهو الق�ئل عز وجل: )وقل 

لعب�دي يقوللللوا التي هي اأح�شلللن...(.
والر�شلللول االأكلللرم �شللللى اهلل عليللله واآله 
و�شلم واالأئمة االأطه�ر عليهم ال�شام اأي�شً� 
يقوللللون: )الكلمة الطيبلللة �شدقة( وم� اإىل 

ذلك من التو�شي�ت بهذا ال�شللل�أن.
      البيئة م�ؤثرة اأي�شًا

التلللي  والبيئلللة  املجتملللع  اأن  نن�شلللى  ال 
يعي�شه� الطفل من اأ�شدق�ء وجران واأق�رب 
ومدر�شة.. هم الذين يعلمونه ب�لدرجة الث�نية 
)بعلللد االأهلللل( خ�شو�شً� يف تن�قلللل االألف�ظ 
والتي قد تتحول اإىل �شللللوكي�ت منحرفة اإذا 

مل ي�شللل�رع االأهل اإىل حّله� مب��شلللرة.
هنللل� ال بلللد ملللن اختيللل�ر امللللك�ن والبيئة 
املن��شلللبة للطفل اأواًل، ثم مراقبة ذلك عن 
كثلللب )دون معرفلللة الطفل بذللللك(. حتى 
اإذا مللل� الحظنللل� انحرافلللً� مللل� ن�شللل�رع اإىل 
معرفة ال�شلللبب املوؤثر ثم اإخراج الطفل من 
هذا املك�ن وتبديله ب�آخر من��شلللب، على اأن 
يكون ذلك بروية ورفق فا ميكن اأن ن�شللللخ 
الطفلللل ملللن بيئلللة اعت�دهللل� واألفه� �شللللخً� 
اإال بعلللد ت�أملللني البديل الذي ين�شلللجم معه 
ورويلللدًا رويلللدًا. وال نغفل هن�، عن م�شللل�ألة 
مهملللة وهي علللدم لفت الطفل اإىل ال�شلللبب 

والث�نية(. االأوىل  )املرحلتلللني 
تتحللللى  التلللي  البيئلللة  اأن  �شلللك  فلللا 
ب�الأخلللاق واالإمي�ن وال�شللللة مع اهلل تع�ىل 
هي اأف�شلللل االأمكنة املن��شلللبة والتي جتعلن� 
نطمئلللن اإىل علللدم انحلللراف الطفلللل علللن 
ال�شراط ال�شلللوي، �شواء اأك�ن ذلك مدر�شة 
اأم اأ�شدقللل�ء اأم غر ذلك. واإذا مل ن�شلللتطع 
ذللللك فا نهمل مراقبة م� يقوم به االأطف�ل 
دون اإ�شلللع�رهم بذللللك حتى ال ي�شلللعروا ب�أن 

القيلللود مفرو�شلللة عليهم.
      املالحظات املحرجة

يجرنللل� اللللكام، هنللل�، اإىل املاحظللل�ت 
املحرجة التي يبديه� االأطف�ل اأم�م االآخرين 
من النقد واالألف�ظ التي تنم عن ال�شلللخرية 
وغرهللل�. ك�أن يقلللول اأحدهلللم ملللل�ذا بطنك 
منفوخ ك�أنه �شلللينفجر؟ اأين �شلللعر راأ�شك؟، 
انظلللري لقد اختفلللت عينللله!... واأمي ق�لت 
اإنك بخيلللل...! وغر ذلك ملللن املاحظ�ت 
اأم�م ذوي الع�ه�ت اجل�شلللدية والتي حترج 
االأهل واالأ�شلللخ��ض الذين ينتقدهم الطفل.

      كيف نتالفاها؟!
وانتقللل�د  االأخلللرى  املاحظللل�ت  اأمللل� 
االآخرين لت�شرف م� ق�موا به، فيمكن حله� 
ب�إفه�م الطفلللل بع�لللض االآداب االجتم�عية: 
حرية الكام ب�شلللرط اأن ال يوؤذي االآخرين، 

واأن هذا ملللوؤٍذ لهم.
وال�شلللم�ح لللله ب�لتعبر علللن اأفلللك�ره من 
وقت الآخر ب�إبداء اآرائه بعيدًا عن الن��ض يف 

املجتمع )اأمللل�م والديه مثًا(.
ومبللل� اأن الوالديلللن هم� اللذان ي�شلللعران 
ب�الإرب�ك واحللللرج اأم�م االآخرين الأن ذلك، 
ويف نظلللر االآخريلللن ب�لتحديد، يظهر �شلللوء 
تربيلللة االأهل الأوالدهلللم. فيمكن تايف ذلك 

ب�تبللل�ع اخلطوات االآتية.
خط�ات عملية:

التحللل�دث ملللن وقلللت الآخلللر ملللع الطفل 
واال�شتم�ع اإىل ماحظ�ته واإظه�ر االإعج�ب 
بهللل� وبيللل�ن ذللللك عندم� يكلللون بعيلللدًا عن 
االآخريلللن لعلللدم نقدهلللم عللللى م�شلللمعهم 

)وتوجيللله النقلللد اإىل االإيج�بلللي(.
علللدم اإبداء ماحظللل�ت اأو انتق�د الطفل 
اأواًل ولاآخريلللن ث�نيلللً� اأمللل�م املجتملللع، الأنه 

بطبعه مقّللللد، فيقلد ذلك.
حمرجلللة  ماحظلللة  الطفلللل  اأبلللدى  اإذا 
للكبللل�ر ُيوؤخذ ج�نبً� وُي�شلللرح لللله اأنه لو ذكر 
ذللللك لوالدته عللللى انفلللراد للللك�ن اأف�شل. 
ويذكلللره ب�أنه لن يوبخه اأم�م الن��لللض الأنه ال 
يريد اأن يزعجه ويوؤذيللله اأم�مهم. فعليه اأن 

ال يفعل ذللللك لاآخرين.
التذكلللر ببع�لللض املاحظللل�ت التلللي ك�ن 
قد اأبداهللل� اأحدهم للطفل وم� �شلللببه ذلك 
من اإزع�ج واإحلللراج له مثًا: اأتذكرين م�ذا 
قللل�ل مللل�زن علللن ق�شة �شلللعرك ب�أنلللك مثل 

ال�شبلللي كيف حزنلللِت وبكيِت.
مبراقبلللة  الطفلللل  �شللليبداأ  ذللللك  بعلللد 
ال  ولكلللن  وتعديلهللل�  واألف�ظللله  ماحظ�تللله 
تنتظري ذلك ب�ل�شلللرعة الق�شلللوى، وح�مل� 
يقلللوم طفللللك بتعليلللق اإيج�بلللي اثنلللي عليه 
ي له عن �شلللرورك واإعج�بك به حتى  وعلللربِّ

يزيلللد يف ذللللك وي�شلللل اإىل مللل� ترغبني.
سكنة حجازي 
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هنللل�ك مللل� يقلللرب ملللن األفلللي كتللل�ب 
ح�شلللب بع�ض التقديرات الر�شمية يع�لج 
اأكرثهللل� كيفيلللة تنظيلللم االأ�شلللرة وكيلللف 
يتلللم التع�مل ملللع ق�ش�ي�ه� وم�شللل�كله�، 
كمللل� اأنّ َ مبلللداأ تنظيم االأ�شلللرة علٌم ق�ئٌم 
بذاته وهلللو يعتملللد على اأ�شلللول وقواعد 

واأخاقية. اجتم�عيلللة 
وللخلللربة ال�شلللخ�شية اأهميلللة كلللربى 
يف كيفيلللة جنللل�ح عمليلللة التطبيلللق لهذا 
التنظيلللم اأو ذاك، فكيلللف اإذا ك�نت هذه 
اخلربة ن�جمة علللن تطبيق يومي تتطلب 

جهلللدًا و�شربًا وعينً� �شللل�هرة؟
يف  ينجلللح  لكلللي  ك�الأ�شلللت�ذ  ف�الأهلللل 
ت�أديلللة ر�شللل�لته ال بلللدَّ واأن يبني عاق�ت 
متينة اأ�ش��شللله� االحرتام املتب�دل والثقة 
بلللكل م� يقوله حتَّى يكلللون النج�ُح حليَفه 
املن�شلللود،  ال�شللل�طى ء  اإىل  بهلللم  وي�شلللل 
كذلك هلللم بح�جة اإىل كلّ ِ ذللللك لت�أدية 
الر�شللل�لة االأ�شلللرية امللق�ة على ع�تقهم.

وهنللل� ينبغلللي لاأهلللل اأن ال ي�شنعلللوا 
فقلللط  الكبللل�ر  ين��شلللب  اللللذي  ع�مَلَهلللم 
اأجملللع  الع�ئللللة  عللل�مَل  ج�نبلللً�  ويرتكلللوا 
وعللل�مل االأبن�ء الذين يتوقلللون اإىل مك�ن 
مريلللح وحرية بقلللدر واطمئنللل�ٍن ف�إذا م� 
اأراد االأهلللل �شبط هذا الو�شع االأ�شلللري 

الع�ئلي البلللدَّ واأن يعتمدوا على م�شللل�حٍة 
من��شلللبٍة داخلللل املنلللزل للللكل فلللرٍد فيه� 
عللللى  ي�شللل�عد  اجلم�علللي  ف�الن�شلللج�م 
اأ�شلللري  لنظللل�م  املائلللم  اجللللوِّ  اإيجللل�ِد 

وب�لتللل�يل اجتم�علللي مميلللز ون�جلللح.
فلللكلّ ُ فلللرٍد ملللن اأفلللراِد الع�ئللللة مهم� 
�شغر �شلللنه ال بلللدَّ واأن يوؤخذ وجوده بعني 
االعتبللل�ر، من خلللال التعبر وامل�شلللورة 
وااللتفللل�ت حل�ج�تللله وماحظ�تللله على 

الع�ئلي. اجل�شلللم  بقية 
من هن� نطلللرح فكرة ورمبللل� اقرتاحً� 
قلللد يجد م�شللل�حًة من قبلللول وقد ال يجد 
بع�لللض  يف  موجلللودًا  يكلللون  وقلللد  ذللللك 
الع�ئات وقد ال يتواجد يف الكثر منه�.

)جمل�س امل�ش�رة الأ�شري اأو 
العائلي(

هلللذا املجل�لللض الع�ئللللي ال يهتلللم فقط 
ب�مل�شللل�كل الع�لقة بلللل ب�إيج�د امل�شللل�ريع 
التلللي ميكلللن اأن ي�شلللتفيد منهللل� اجلميع 
مثل حت�شر املن��شب�ت وجل�ش�ت احلوار 
وتدبلللر  االأ�شلللرة  وتنظيلللم  والزيللل�رات 

املنلللزل اإىل م� هن�لك ملللن اأمور.

امل�شغلللر  املجل�لللض  هلللذا  يف  املهلللم 
للم�شلللورة الع�ئليلللة واالأ�شلللرية اأن يكلللون 
ق�ئمً� على اأ�ش�لللضٍ متينة وقن�عٍة را�شلللخة 
ب�أهميتللله ولي�لللض جملللرد فكلللرة ظ�هرية 

و�شلللكلية اأو رمبللل� ترفيهيلللة.
طريقلللة  االأهلللل  يعتملللد  اأن  واأي�شلللً� 
مو�شوعية وحكيملللة يف اتخ�ذ القرارات 
وم�شللل�ركة االأبنللل�ء ب�شلللكل فعللللي ودائم 
واأْن  �شلللهريً�...  اأو  اأ�شلللبوعيً�  وث�بلللت 
يبتعلللدوا علللن مفهلللوم ال�شللللطة الفردية 
اأو الثن�ئيلللة للتحكم ب�لقلللرار. واإال يفقد 

املجل�لللض م�شداقيتللله و�شلللبب وجلللوده.
انتخ�بللل�ت  اإجلللراء  ملللن  ب�أ�لللض  وال 
دوريلللة الختيللل�ر مدير ومن�شلللق ل�شلللوؤون 

امل�شغلللر. الع�ئللللي  املجل�لللض 
البحلللث  نقللل�ط  تو�شلللع  اأن  اأي�شلللً� 
للجل�شللل�ت  العملللل  وجلللدول  والنق��لللض 
الث�بتلللة اأو الط�رئلللة وتلللوزع عللللى اأفراد 
ملللن  اللللازم  لتجهيلللز  كّلهللل�  الع�ئللللة 
والنقلللد.  واملاحظللل�ت  االقرتاحللل�ت 
ب�ملوافقلللة اجلم�عية على نقللل�ط البحث 
وفقً� لاأولويلللة للجميع مع ترك حيز من 

احلريلللة لبنلللود خ��شلللة بلللكلّ ِ فرد.
واأن يكلللون وقلللت اجلل�شلللة خ�ليلللً� من 
االن�شلللغ�الت الفردية فهذا الوقت ي�شبح 

جملــ�س
امل�شــ�رة
الأ�شري 
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مقد�شلللً� من اجلميع نظرًا النعك��شه على 
م�شتقبًا. االأ�شرة  قرارات 

للمن��شلللب�ت  ب�لن�شلللبة  االأملللر  كذللللك 
والزيللل�رات والرحلللات ملللع االأخذ بعني 
للنق��لللض  املن��شلللب  الوقلللت  االعتبللل�ر 
لاإن�شلللغ�ل  من��شلللبً�  ليكلللون  وللجل�شلللة 
الفردي وحتى ال ي�شبح ممًا فيم� بعد.

امل�شغلللر  املجل�لللض  هلللذا  فوائلللد   -
للم�شلللورة الع�ئللللي واالأ�شلللري اأنللله يفتح 
االأجواء اأم�م اأفراد ي�شلللكلون خلية ونواة 

حتلللت  ت�شلللكن  واحلللدة 
�شلللقف واحد حتيط بهم 
ف�الأوىل  واحلللدة  جدران 
خليلللة  جتمعهلللم  اأن 

وج�شلللٌم اأ�شلللرٌي واحلللٌد.
ملللن  ى ء  ُيهلللدِّ كذللللك 
روع البع�لللض عندم� تلوح 
يف االأفلللق بع�ض م�شللل�كل 
واإ�شلللك�لي�ت تكون حمط 
وخلللاف  وجلللدل  بحلللث 
بلللني  واآخلللر  فلللرد  بلللني 
اأو بلللني  االأهلللل واالأبنللل�ء 
وبلللني  اأنف�شلللهم  االأبنللل�ء 

الكبر وال�شغر والذكلللر واالأنثى اأو بني 
معً�. الوالديلللن 

كذللللك فهو من �شللل�أنه اأن ي�شللل�هم يف 
تنمية قدرات االأبن�ء يف مع�جلة امل�ش�كل 
التي تنتظرهم يف امل�شلللتقبل اأو مع االآخر 
اللللذي �شللليلتقون بللله يف يلللوم ملللن االأي�م 
وتقلللدم هذه االأ�شلللرة منوذجً� اإ�شلللاميً� 
اأواًل وح�ش�ريلللً� يف هذه اخلطوة املميزة.
وا�شلللتم�ع االأهلللل لاأبن�ء وم�شللل�ركتهم 
يف هذا املجل�ض امل�شغر من �ش�أنه اأن يفتح 
واحة من حرية لاأبنللل�ء ليكونوا يف موقع 
قللل�در عللللى طلللرح م�شللل�كلهم دون خوٍف 
��شة اأو حمل  مهم� ك�نت هذه امل�ش�كل ح�شَّ
تعجب حتلللى يجدوا ماذًا داخليلللً� بعيدًا 

عن ماذ ال�شللل�رع واأ�شدق�ء ال�شوء.
دائلللرة  تو�شللليع  االأهلللل  ب��شلللتط�عة 
لللر اإذا وجلللدوا  املجل�لللض االأ�شلللري امل�شغَّ

ظروفلللً� مائملللًة اأو اأ�شلللب�بً� جوهريلللة اأو 
اأ�شلللخ��شً� من��شلللبني من الع�ئلة االأو�شع 
واالأكلللرب لت�شلللمل اجللللد واجللللدة العلللم 
اخلللل�ل، العملللة اخل�للللة، اأو اأبنللل�ء العم 
واأبنللل�ء اخل�ل وذلك التو�شلللع يحت�ج اإىل 
درا�شلللة ومتحي�ض حتلللى ال ت�شيع فر�شة 
ال�شراحلللة واحلرية وال�شلللرية يف بع�ض 
االأمور االأ�شرية الداخلية التي ال ت�شع اإالَّ 

واالأوالد. واالأم  االأب 
ولكلللن ميكلللن اخلروج من هلللذا االأمر 

بتخ�شي�لللض جل�شللل�ت لاأ�شلللرة الواحدة 
وجل�شللل�ت اأخرى الأفلللراد الع�ئلة الكربى 
ف�لهلللدف هنللل� هلللو ن�شلللر هلللذا املفهلللوم 
اأجلللواء  يف  يلللوم  بعلللد  يوملللً�  وتر�شللليخه 

واأ�شلللرن�. ع�ئاتن� 
وال  الكبللل�ر  ال  خ��شلللٍر  ملللن  ولي�لللض 
ال�شغللل�ر ال االأ�شلللرة وال املجتملللع فبهذا 
واملجل�لللض  الت�شللل�ور  حلللول  املفهلللوم 
الت�شللل�وري يف االأ�شلللرة نرتقلللي اإىل واقع 
وت�شلللد  االأفلللك�ر  فيللله  تتاقلللح  اأف�شلللل 
الثغلللرات وتلتقلللي العقلللول والقللللوب معً� 
عللللى ط�وللللة �شغلللرة بحجمهللل� كبلللرة 
بنت�ئجهللل� يف امل�شلللتقبل. اأي�شً� ال نن�شلللى 
للله االأكرم �شلى  اأّن اهلل تعللل�ىل خ�طب نبيَّ
و�شللللم: }وَشَـــاِورْهُمْ  واآلللله  عليللله  اهلل 
ْل عََلى  مِْر َفـــِإَذا عَزَمْـــتَ َفَتـــوَكَّ فِـــي اأْلَ

العظيلللم العللللي  اهلل  �شلللدق  اهلِل{. 

�شلللرورة  اإىل  االإ�شللل�رة  تبقلللى  وهنللل� 
هذه امل�شلللورة بني اأفلللراد البيت الواحد 
تبقلللى  ولكلللن  وال�شغلللر  الكبلللر  وبلللني 
زمللل�م االأمور بلللني االأهل الذيلللن ينبغي 
اأن يتوكللللوا عللللى اهلل يف نه�يلللة االأملللر 
مل� فيللله م�شلحة االأ�شلللرة واملجتمع فيم� 
بعلللد. وب�لت�يل فهلللم يتحكملللون ب�ملعنى 
االإيج�بلللي هنللل� ولي�لللض ال�شللللبي بتوجيه 
احلديث واحلوار والنقد مل� فيه االأولوية 
وال�شلللاح وقد يكلللون ذلك ب�الأ�شللللوب 
غر املب��شلللر من خال اختي�ر 
نقللل�ط بحث مهمة وطرح اأفك�ر 
مقنعلللة ومو�شوعيلللة وحكيملللة. 
الطروحللل�ت  ك�ملللل  تلقلللي  ملللع 
مهم� �شغلللرت اأو اأخط�أت بقلب 
مفتلللوح وعقلللل يلللدرك خم�طر 
عدم اال�شلللتم�ع بهدوء مل�شللل�كل 
االأبن�ء. وماحظللل�ت  ومط�لب 

التوا�شلللل بلللني كلّ ِ فلللرٍد ملللن 
اأفراد االأ�شرة وبني جتربة الكب�ر 
وتطلعللل�ت ال�شغللل�ر هلللو مبتغلللى 

��لللض لتحقيقه. ي�شلللعى اأكرث النَّ
ت�شطلللدم  الع�ئلللات  اأكلللرث 
ملللن جلللراء م�شللل�كل قد تعرت�لللض االأهل 
واالأوالد نتيجلللة اختاف وجه�ت النظر 
مللل� يدفلللع ببع�ض االأهلللل اإىل ا�شلللتعم�ل 

اأوالدهم. اأ�شللل�ليب العنف جتللل�ه 
وهلللذا يدفلللع اإىل ارتلللك�ب اأخط�ء لن 
تكلللون يف �ش�لح اأحلللد كذلك هن�ك اأوالد 
قد ي�شللليئون الت�شرف جت�ه اآب�ئهم مهم� 
ك�نت االأ�شلللب�ب ويريدون اإلغللل�ء اأي دور 
الآب�ئهم واأمه�تهلللم ب�عتب�ر اأنهم ميلكون 

وعيلللً� ع�شريً� اأكرث منهم.
جمل�لللض امل�شلللورة االأ�شلللري والع�ئللللي 
ملللن �شللل�أنه اأن يركلللز مف�هيلللم نحت�جه� 
يف م�شللل�كلن� الع�ئليلللة وتنظيلللم االأ�شلللرة 
عندنللل� و�شبلللط العديد من االلتب��شللل�ت 
واملتن�ق�شللل�ت بلللني جيلللل وجيلللل، واآبللل�ء 

واأبنللل�ء، وم��شلللي وح��شر وم�شلللتقبل.
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اأولت ال�شلللريعة االإ�شلللامية اهتم�ملللً� كبرًا ب�الإن�شللل�ن منذ 
اأن ك�ن علقة اإىل وف�ته، فط�لبت برع�يته واإ�شاحه يف نف�شللله 
وتوجيهللله واالعلللرتاف ب�شلللخ�شيته واإعلللداده اإعلللدادًا �ش�حلً� 
كم� ط�لبت بحفظ اأمواله وتنميته�، وح�شلللن اإدارته� وقد عنى 
القراآن الكرمي يف كثر من اآي�ته ب�أمر اليت�مى ح�ثً� الن��ض على 
العن�ية بهم ورع�ية اأموالهلللم، الأن ال�شغر ميثل اللبنة االأوىل 
لبن�ء املجتملللع والعن�ية به عن�ية ب�لبن�ء نف�شللله، ف�إذا م� متت 
تربيته ورع�يته ب�شلللكل �شحيح ف�شوف ين�شللل�أ جيل �ش�لح قوي 
ومتم��شلللك تقل فيه ن�شبة الف�ش�د واالنحراف من جهة، ويكون 
ق�درًا على النهو�ض ب�ملجتمع وتطوره واملح�فظة عليه من جهة 

اأخرى.
      معنى ال�لية

الواليلللة لغة: تعني ال�شللللطة، ووليت االأمر اإليللله وويل اليتيم 
اللللذي يل اأملللره ويقلللوم بكف�يتللله، وويل املراأة اللللذي يلي عقد 
النك�ح عليه� وال يدعه� ت�شتبد بعقد النك�ح دونه، وت�أتي مبعنى 
الن�شرة اأو الن�شر يق�ل ويل فانً� اإذا ن�شره واأع�نه. )ل�ش�ن 

العرب/ 15/ 407(
اأمللل� الوالية ا�شطاحً�: فقد علللرف الويل بتعريف�ت عديدة 
نخت�ر منه� قي�م �شلللخ�ض ب�لغ را�شلللد على �شلللخ�ض ق��شر يف 
تدبر �شلللوؤونه ال�شلللخ�شية وامل�لية، وعرفه� اأبلللو زهرة بقوله: 
)هلللي القدرة على اإن�شللل�ء العقد ن�فذًا( فهي �شللللطة �شلللرعية 

متكن �ش�حبه� من تدبر �شلللوؤون غر ال�شلللخ�شية اأو امل�لية.
      اأق�شام ال�لية

١. ال�لية على النف�س
وهلللي واليلللة تتعللللق بنف�لللض ال�شغلللر واالهتمللل�م ب�شلللوؤونه 
ملللن حفظ نف�شللله وتهذيبللله واإ�شاحه واالإنف�ق عليللله وتعليمه 
وتزويجللله ومنعللله من االعتداء عللللى االآخريلللن وعليه� يتوقف 
نف�ذ م� يتعلق بذلك من العقود التي يب��شره� الويل واحلديث 
عن هذا الق�شلللم من الوالية خ�رج عمللل� نحن فيه الأنن� ب�شدد 

مو�شلللوع امل�ل والت�شرف فيللله واإدارته.
٢. ال�لية على املال

وهلللي �شللللطة عللللى �شلللوؤون ال�شغلللر امل�ليلللة ملللن عقلللود 
وت�شرف�ت وحفظ اإنف�ق، اأو  هي �شلطة على الت�شرف املتعلق 
مب�ل من ثبتت عليه الوالية ك�ل�شغر ومن يف حكمه ك�ملجنون 

واملعتوه.
      الأولياء �شروطهم ومراتبهم

ذهلللب الفقهللل�ء يف حتديد من لللله الوالية على مللل�ل الطفل 
قولني: اإىل 

القلللول االأول: اإن الواليلللة عللللى مللل�ل ال�شغر تكلللون لاأبد 
واجللللد والو�شي واحل�كم اأو من ينوب عنه وبهذا ق�ل االإم�مية 

واحلنفية وال�شللل�فعية وبع�ض احلن�بلة.

ال�لية املاليـــــة
علــــــى ال�شغيــــر
 يف الفقه الإ�شالمي
بقلم: م. عبد الزهرة لفتة
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القلللول الثللل�ين: اإن الواليلللة عللللى مللل�ل 
ال�شغر تكلللون لاأب والو�شي واحل�كم اأو 
من ينوب عنه وبهذا ق�ل امل�لكية وجمهور 
احلن�بللللة، فيكون الفرق بلللني القولني هو 

عا. واإْن  اجلد 
      �شروط ال�يل

١. الآباء و�شروطهم
 ذهلللب الفقه�ء اإىل اأن هن�ك �شلللروطً� 
يف االآبللل�ء واالأجداد البد ملللن توفره� ف�إن 
�شقط اأحد هذه ال�شروط تنزع الوالية منه 

وهي:
واليلللة  فلللا  والر�شلللد:  العقلللل  األلللف: 
للمجنلللون لعلللدم ق�بليته عليهللل� وكذلك ال 
والية لل�شلللفيه الأنه حمجور عن الت�شرف 

يف م�لللله فا واليلللة له يف مللل�ل الغر.
بللل�ء: االإ�شلللام: وهلللو �شلللرط يف االأب 
واجللللد اإذا ك�ن الوللللد م�شللللمً� فا ت�شح 
والية الك�فر على ولده امل�شلم، ويلي الك�فر 
مللل�ل ولده الك�فر وهذا �شلللرط متفق عليه 

عند فقهللل�ء املذاهب.
جيلللم: العداللللة: اختللللف الفقهللل�ء يف 
ا�شلللرتاط العداللللة يف االأب واجللللد عللللى 

: لني قو
القلللول االأول: يلللرى اأن العدالة لي�شلللت 
�شرطً� يف والية االأب واجلد وقد ذهب اإىل 
هذا ال�شللل�فعية وامل�لكية واحلن�بلة وبع�ض 

االإم�مية.
القلللول الث�ين:  يرى اأن العدالة �شلللرطً� 
يف واليلللة االأب اجللللد وقد ذهلللب اإىل هذا 

بع�ض احلنفية. القول 
٢. الأو�شياء و�شروطهم

 الو�شي هو ال�شلللخ�ض اللللذي يعهد اإليه 
املو�شلللي بتنجيلللز و�ش�يللل�ه وتنفيذه� بعد 
موتللله، كوف�ء ديونه اأو ا�شلللتيف�ئه� ورع�ية 
اأطف�لللله واالإنف�ق عليهلللم واملح�فظة على 
اأموالهم ويعرب عنه� ب�لوالية، ولكي ت�شح 
الو�ش�ية البد من توفر عدد من ال�شلللروط 

يف الو�شي ومن هذه ال�شلللروط:
األف: البللللوغ: ذهب احلنفية واحلن�بلة 
�شحلللة  علللدم  اإىل  وامل�ليكلللة  وال�شللل�فعية 
الو�ش�يلللة اإىل ال�شبلللي، الأنه ال يللللي، اأمر 

نف�شللله فهو لي�لللض اأهًا للت�شرف يف م�له 
لذللللك ال يجلللوز الت�شرف يف مللل�ل غره.

وقد ذهلللب االإم�ميلللة اإىل القلللول بعدم 
�شحة الو�ش�ية اإىل ال�شبي منفردًا وت�شح 
منظملللً� اإىل الب�للللغ، فيت�شلللرف الكبلللر 
منفلللردًا حتلللى يبلغ ال�شغر في�شللل�ركه يف 
الت�شرف م�شلللتدلني على ذللللك ب�الأخب�ر 
املرويلللة منه� خلللرب علي بن يقطلللني ق�ل: 
�ش�ألت اأب� احل�شلللن عليه ال�شام عن رجل 
اأو�شلللى اإىل املللراأة واأ�شلللرك معهللل� �شبيً� 
فق�ل: »يجوز ذلك ومت�شي و�شية املراأة وال 
ينتظر بلوغ ال�شبي، ف�إذا بلغ ال�شبي فلي�ض 

لللله اأن ال ير�شى اإال مللل� ك�ن من تبديل«.
بللل�ء: العقل: فلللا ت�شلللح الو�ش�ية اإىل 
املجنون الأنه لي�ض مبكلف وب�لت�يل ال يجوز 
اأن يكلللون و�شيً� وهو �شلللرط وعليه اإجم�ع 

امل�شلمني. علم�ء 
جيلللم: االإ�شلللام: اتفلللق الفقهللل�ء على 
عدم جواز و�شية امل�شلم اإىل الك�فر لقوله 
تع�ىل: }ولن جيعل اهلل للكافرين 
علـــى املؤمنـــن ســـبيا{، وجلللواز و�شية 
الك�فلللر اإىل امل�شللللم يف اأوالده ويف تركته.
يف  الفقهللل�ء  اختللللف  العداللللة:  دال: 
م�ش�ألة ا�شرتاط العدالة على ثاثة اأقوال:
ا�شلللرتاط  اإىل  ذهلللب  االأول:  القلللول 
العدالة يف الو�شي، اإذ ال جتوز الو�شية اإىل 
الف��شق الأن الو�شية اأم�نة والف��شق متهمً� 
خموفلللً� منللله على املللل�ل وهذا هلللو القول 
امل�شهور عند االإم�مية وامل�لكية وال�ش�فعية 

وحممد ملللن االأحن�ف.
لي�شلللت  العداللللة  اإن  الثللل�ين:  القلللول 
�شلللرطً� يف �شحة الو�شية بل االأم�نة ك�فية 
الأن امل�شللللم حملللل االأم�نة كمللل� اأنه� والية 
ت�بعة الختي�ر املو�شي فيتحقق بتعينه وهو 
القول امل�شلللهور عند احلنفية وابن اإدري�ض 

االإم�مية. من 
      مراتب الأولياء

الفقهللل�ء  اتفللل�ق  ملللر  فيمللل�  الحظنللل� 
عللللى حتديلللد االأوليللل�ء اإاّل فيمللل� يخ�ض 
اجلد ولكنهلللم اختلفلللوا يف ترتيبهم اإىل 

اأقوال: اأربعلللة 

القلللول االأول: يلللرى اأن الواليلللة تكلللون 
لاأب اأواًل ثم الق��شي ثم اجلد ثم الو�شي 
فللل�إن مل يوجلللد اأحلللد ملللن هلللوؤالء انتقلت 
للق��شي ال�شلللرعي واإىل هلللذا القول ذهب 

احلن�بلة. وبع�ض  ال�شللل�فعية 
القلللول الثللل�ين: وهلللو مللل� ذهلللب اإليللله 
االإم�مية من اأن الوالية تكون لاأب واجلد 
اأواًل ثلللم الو�شلللي ثلللم الق��شلللي، فناحظ 
اأ�شح�ب هذا القلللول يجعلون االأب واجلد 
يف مرتبة واحدة وال ميكن الرتتيب بينهم�.

القلللول الث�للللث: هلللو مللل� ذهلللب اإليللله 
احلنفيلللة ملللن اأن الرتتيلللب بلللني االأولي�ء 
يكلللون للللاأب اأواًل ثم الو�شلللي ثم اجلد ثم 

الق��شلللي.
القول الرابع: وهلللو م� ذهب اإليه بع�ض 
احلن�بللللة وامل�لكيلللة ملللن اأن الوالية تكون 
لاأب اأواًل ثم الو�شي ثم الق��شي وال والية 
للجد، وق�ل بع�شهلللم اإنَّ االأم تلي االأب يف 

لواليلللة. ا
       انتهاء ولية ال�يل

تنتهلللي الوالية عللللى ال�شغلللر ب�نته�ء 
مقوم�تهللل� والتلللي منهللل� ملللوت الق��شلللر، 
وملللوت اللللويل، وتنتهي كذللللك الوالية اإذا 
اأ�شبح الق��شر ر�شللليدًا اأو اللللويل ع�جزًا، 
اأو ب�نته�ء امللللدة اإذا ك�نت حمددة بتعيني 
ويل اأو و�شلللي موؤقلللت، هذا ب�لن�شلللبة على 
انته�ء الوالية اأم� اإذا ك�ن الويل غر اأمني 
اأو تغلللرت ح�له وجب عللللى احل�كم عزله 
وا�شلللتبداله حفظً� ملللل�ل ال�شغر وهذا م� 
اتفلللق عليللله جمهلللور االإم�ميلللة واحلنفية 
وال�ش�فعية وامل�لكية وبع�ض احلن�بلة بينم� 
يرى ابلللن قدامه غر ذلك فيقول اإذا ك�ن 
الويل علللداًل فتغلللرت ح�لللله اإىل اخلي�نة 

مل يخلللرج منه� وي�شلللم اإليه اأمني.
اأمللل� اإذا ارتد اللللويل، ف�لفقه�ء ق�لوا ال 
والية له على املحجور حتت يده الأن الك�فر 
لي�ض اأهًا للوالية على امل�شلم لقوله تع�ىل: 
}ولـــن جيعـــل اهلل للكافرين على 

سبيا{. املؤمنن 
اأم� اإذا طراأ جنون على الويل فيعزل عن 

الوالية ب�تف�ق جميع املذاهب االإ�شامية.
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      حدود ال�لية
االأوليللل�ء  علللن  �شلللبق  فيمللل�  تكلمنللل� 
االتفللل�ق  ملللوارد  واأو�شحنللل�  و�شلللروطهم 
واالختاف بني فقه�ء املذاهب االإ�شلللامية 
يف كل ذللللك. اأمللل� يف هلللذا املبحلللث فيكون 
اللللكام يف حدود ت�شرف االأولي�ء يف اأموال 
اليت�ملللى وقلللد ك�ن للفقهللل�ء اأربعلللة اأقوال:

الق�ل الأول: ا�شرتاط الأ�شلح
اللللويل  اأن  اإىل  االإم�ميلللة  بع�لللض  ذهلللب 
يجلللب اأن يراعلللي عنلللد ت�شرفللله يف مللل�ل 
تع�ر�لللض  االأ�شللللح وذللللك عنلللد  ال�شغلللر 
امل�ش�لح فلو ك�ن بيعه �ش�حلً� ولكن اإج�رته 

اأ�شللللح وجبلللت اإج�رته.
الق�ل الثاين: ا�شرتاط امل�شلحة

وامل�لكيلللة  وال�شللل�فعية  احلنفيلللة  ذهلللب 
وبع�ض االإم�ميلللة واحلن�بلة اإىل اأن ت�شرف 
الويل البد اأن يكون مقرونً� ب�مل�شلحة وك�ن 

ذلك. على  دليلهم 
مـــال  تقربـــوا  }ول  تعللل�ىل:  قولللله   -
اليتيـــم إل بالـــي هـــي أحســـن{ فهنللل� 
داللة على ا�شرتاط الت�شرف ب�حل�شن اأي 
ب�مل�شلحة. ف�للللويل معزول بظ�هر الن�ض 

غر التي هي اأح�شلللن.
- اإن الت�شلللرف الذي ال خر فيه وال �شلللر 
ممنوع منه اإذ ال م�شلحة فيه. فيجب اأن يكون 
ت�شلللرف الويل مب� ينمي امل�ل عقللل�رًا ك�ن اأو 

منقواًل اأو كل ت�شرف تقت�شيه التج�رة.
وعللللى هذا ال ميلك الويل اإن�شللل�ء العقود 
والت�شرفللل�ت ال�ش�رة ب�مللللوىل عليه ك�لهبة 
و�شللل�ئر التربع�ت. وله مب��شرة الت�شرف�ت 
الن�فعة كقبول الهبلللة من الغر والكف�لة مل� 
املوىل عليللله وغره� ملللن الت�شرف�ت التي 

لل�شغر. م�شلحة  فيه� 
الق�ل الثالث: كفاية عدم املف�شدة

ذهب جمهور االإم�ميلللة اإىل عدم اعتب�ر 
امل�شلحلللة يف ت�شلللرف االأب واجللللد يكفيه 
علللدم املف�شلللدة، واإىل اعتبللل�ر امل�شلحة يف 
ت�شرف الو�شي حيلللث ال يكفي جمرد عدم 
املف�شلللدة. وقلللد ا�شلللتدلوا عللللى كف�ية عدم 
املف�شلللدة يف ت�شلللرف االأب واجلد مب� يلي:

الذيـــن  }إن  تعللل�ىل:  قولللله   -
إمنـــا  ظلمـــا  اليتامـــى  أمـــوال  يأكلـــون 
يأكلـــون يف بطوهنـــم ناراً وســـيصلون 
ســـعراً{ اإذ تلللدل هلللذه االآيلللة عللللى حرمة 

الف�شللل�د ال للللزوم النفع.
- م� ج�ء يف موثق �شلللم�عة ق�ل: �شللل�ألت 
اأب� عبد اهلل عليه ال�شلللام عن قول اهلل عز 
وجلللل: }وإن ختالطوهـــم{ فقللل�ل عليه 
ال�شلللام: »يعنلللي اليت�ملللى اإذا ك�ن الرجلللل 
يللللي االأيت�م فيخ�لطهلللم وي�أكلون جيمعً� وال 
يزرءان من اأموالهم �شللليئً� اإمن� هي الن�ر«.

- اإن ا�شلللرتاط امل�شلحلللة موجلللب لنفرة 
الن��ض عن خم�لطة اليت�مى.

الق�ل الرابع: �شحة الت�شرف مع 
املف�شدة

�شحلللة  اإىل  االإم�ميلللة  بع�لللض  ذهلللب 
ت�شلللرف االأب واجللللد حتى مع ال�شلللرر اأو 
املف�شلللدة الأن م�ل الولد للواللللد لقوله �شلى 
اهلل عليه واآله و�شللللم: »اأنت وم�لك الأبيك«، 
واإن الواللللد ي�أخلللذ من م�ل ولده م� ي�شللل�ء.

      اأجرة ال�يل
جلللواز  عللللى  الفقهللل�ء  جمهلللور  ذهلللب 
اأخذ اللللويل االأجرة على واليتللله على اأموال 
ال�شغلللر بدليلللل قولللله تعللل�ىل: }ومـــن 
ومـــن  فليســـتعفف  غنيـــًا  كان 
كان فقـــراً فليـــأكل باملعـــروف{ 
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اأغللللب  ذللللك  يف  اجلمهلللور  خ�للللف  وقلللد 
احلنفيلللة فق�للللوا بعدم جلللواز اأخلللذ الويل 
االأجرة مطلقً� غنيً� ك�ن اأو فقرًا قر�شً� ك�ن 
اأو غره ودليلهلللم اأن قوله تع�ىل: }ومن 
كان فقـــراً فليـــأكل باملعـــروف{ 
مت�شللل�به حمتملللل الوجلللوه واهلل قلللد اأمرن� 
برد املت�شللل�به اإىل املحكم ونه�نللل� عن اتب�ع 
املت�ش�به من غره رده اإىل املحكم اإذ ق�ل يف 
كت�بللله العزيز: }ومنـــه آيات حمكمات 
هنّ أم الكتاب وأخر متشـــاهبات فأما 
الذيـــن يف قلوهبم زيغ فيتبعون ما تشـــابه 
منـــه ابتغـــاء الفتنة وابتغـــاء تأويلـــه، وما يعلم 
تأويلـــه إل اهلل والراســـخون يف العلـــم{ 
وت�أول من ت�أويله على جواز اأخذ م�ل اليتيم 
قر�شلللً� ك�ن اأو غره خم�لف ملعنى املحكم.

لكنهم اختلفوا فيم� للللو ك�ن الويل غنيً�، 
فذهب جمهور الفقه�ء اإىل عدم جواز اأخذ 
االأجلللرة عللللى واليته وذللللك لقولللله تع�ىل: 
}ومـــن كان غنيًا فليســـتعفف{ 

واإن اأخلللذ االأجلللرة م�شلللروط ب�حل�جة.
اأمللل� ملللن ذهلللب اإىل جلللواز اأخلللذ االأجرة 
مطلقلللً� حتى وللللو ك�ن غنيً� فقد حملللل االآية 

الكرمية على اال�شلللتحب�ب وا�شتحق�قه االأكل 
ب�لعمل. اأم� ب�لن�شلللبة لاأب فله اأن ي�أخذ من 
م�ل ولده م� ي�ش�ء �شواء مع احل�جة اأو عدمه�.
وعموملللً� فللل�إن اللللكام يف م�شللل�ألة اأجرة 

الويل يكون عللللى حمورين:
      انتهاء ال�لية

تلللزول الوالية علللن ال�شغر وي�شللللم اإليه 
م�له ب�شرطني اأ�ش��شيني هم� البلوغ والر�شد. 
وقد اختللللف فقه�ء املذاهب االإ�شلللامية يف 
حتديد مرحلة البلوغ وو�شعوا لذلك عام�ت 
مميلللزة تو�شلللح انتقللل�ل ال�شغر ملللن دور 
الق�شر اإىل دور الكم�ل والتكليف منه� م� هو 
م�شلللرتك بني الذكور واالإن�ث مثل االحتام 
واالإنب�ت وال�شن، ومنه� م� هو خمت�ض فقط 

ب�الإنللل�ث وهي احلي�ض واحلمل.
      النتيجة

التلللي  النت�ئلللج  نوجلللز  اأن  اإال  يبلللَق  مل 
تن�ولن�هللل� يف نقللل�ط حملللددة حتى تت�شلللم 
معللل�مل البحث وتتلخ�لللض فكرته مبللل� يلي:
1. الواليلللة عللللى ال�شغلللر حفلللظ ملللن 

ومل�له. له  ال�شلللرع 
2. ملللن اأق�شللل�م الوالية هلللي الوالية على 

النف�لللض والتي تتعللللق ب�شلللوؤون ال�شغر من 
حفظ نف�شللله واإ�شاحه واالهتم�م ب�شلللوؤونه 
االأخلللرى والواليلللة على املللل�ل والتلللي تتعلق 

امل�لية. ال�شغر  ب�شلللوؤون 
3. يتلللوىل �شلللوؤون ال�شغر اأبلللوه ثم جده 
وله تفوي�ض غره ب�إدارة �شلللوؤون املوىل عليه 
بو�ش�يلللة بعد موتللله اأو وك�للللة يف حي�ته ومع 

عدم الو�ش�يلللة تكون للق��شي.
4. ال جتلللوز و�شية امل�شللللم للك�فر وجتوز 
و�شية الك�فر على امل�شلم يف اأوالده وتركته.

اللللويل  ت�شلللرف  يكلللون  اأن  يجلللب   .5
مقرونلللً� مب�شلحة ال�شغلللر ويف�شل تنمية 

اأموالللله عند علللدم ح�جتللله له�.
العقلللود  اإن�شللل�ء  اللللويل  ميللللك  ال   .6
والت�شرفللل�ت ال�ش�رة ب�مللللوىل عليه ك�لهبة 
و�شللل�ئر التربع�ت وله مب��شرة الت�شرف�ت 
الن�فعة كقبول الهبة من الغر والكف�لة مل�ل 

املوىل عليللله وغره�.
7. يجوز لللللويل اأخذ االأجلللرة لرع�يته 
اأملللوال ال�شغلللر بقلللدر م� يكفلللي ح�جته 
مع فقلللره وال يلزمه عو�لللض االأجرة الذي 

اأخذه بعد الي�شلللر.
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ملللن  امل�شللللمون  يجتملللع  احللللج  يف 
ملللك�ن  يف  ومغ�ربهللل�  االأر�لللض  م�شللل�رق 
واحلللد يذكلللرون اهلل، ويوؤدون من��شلللكه، 
متجردين من كل م� ي�شلللغلهم يف احلي�ة، 
ويف احللللج تربيلللة للفلللرد ليتلللم �شاحه، 

اأمره. وي�شلللتقيم 
غنلللٌي  معلللنٌي  احللللّج  فري�شلللة  اإّن 
والروحّيلللة،  املعنوّيلللة  واالآداب  ب�الأبعللل�د 
ولاإطاللللة عللللى هلللذه االأبعللل�د املف�شية 
اإىل اأ�شلللراره�، نلللورد روايٍة علللن االإم�م 
زيلللن الع�بديلللن عليللله ال�شلللام املعروفة 

بروايلللة ال�شلللبلّي، وهلللي الت�ليلللة:
زيلللن  االإمللل�م  موالنللل�  رجلللع  ملّللل�  اأّنللله 
الع�بدين عليه ال�شلللام من احلّج ا�شتقبله 
ال�شبلّي، فق�ل عليه ال�شام له: »حججت ي� 
�شلللبلّي؟« ق�ل: نعم ي� ابن ر�شول اهلل، فق�ل 
عليه ال�شلللام: »اأنزلت امليقللل�ت، وجتّردت 
عن خميط الثي�ب، واغت�شلت؟( ق�ل: نعم، 
ق�ل عليه ال�شلللام: »فحلللني نزلت امليق�ت، 
نويلللت اأّنك خلعلللت ثوب املع�شية، ولب�شلللت 
ثوب الط�عة؟« ق�ل: ال، ق�ل عليه ال�شلللام: 
»فحلللني جتّردت عن خميلللط ثي�بك، نويت 
اأّنك جتّردت ملللن الري�ء والنف�ق والدخول 
يف ال�شلللبه�ت؟« ق�ل: ال، ق�ل عليه ال�شام: 
»فحني اغت�شللللت، نويت اأّنك اغت�شللللت من 
اخلط�يللل� والذنلللوب؟« قللل�ل: ال، قللل�ل عليه 
ال�شلللام: »فم� نزلت امليقللل�ت، وال جتّردت 

عن خميط الثي�ب، وال اغت�شللللت«!
»تنّظفلللت،  ال�شلللام:  عليللله  قللل�ل  ثلللّم 
واأحرملللت، وعقدت احللللّج؟« ق�ل: نعم، ق�ل 
عليه ال�شلللام: »فحني تنّظفلللت، واأحرمت، 
وعقلللدت احللللج نويت اأّنلللك تنّظفلللت بنورة 
التوبلللة اخل�ل�شة هلل تع�ىل؟« قللل�ل: ال، ق�ل 
عليه ال�شلللام: »فحني اأحرملللت، نويت اأّنك 

حّرمت على نف�شلللك كّل حمّرم حّرمه 
اهلل - عّز وجّل -؟«، ق�ل: ال، ق�ل عليه 
ال�شلللام: »فحني عقدت احلّج، نويت 
اأّنك قلللد حللت كّل عقلللد لغر اهلل؟«، 
قللل�ل: ال، قللل�ل له عليللله ال�شلللام: »م� 
تنّظفت، وال اأحرمت، وال عقدت احلّج«!

»اأََدَخْللللَت  ال�شلللام:  لللله عليللله  قللل�ل 
االإحلللرام،  ركعتلللي  و�شّليلللت  امليقللل�ت، 

ولّبيلللت؟« ق�ل: نعلللم، ق�ل عليه ال�شلللام: 
»فحني دخلت امليقللل�ت، نويت اأّنك دخلت 
عليللله  قللل�ل  ال،  قللل�ل:  الزيللل�رة؟  بنّيلللة 
ال�شلللام: »فحني �شّليلللت الركعتني، نويت 
اأّنلللك تقّربت اإىل اهلل بخلللر االأعم�ل من 
ال�شلللاة، واأكرب ح�شلللن�ت العبللل�د؟« ق�ل: 
لّبيلللت  »فحلللني  ال�شلللام:  عليللله  قللل�ل  ال، 
نويت اأّنك نطقت هلل �شلللبح�نه بكّل ط�عة 
و�شملللت علللن كّل مع�شية؟« قللل�ل: ال، ق�ل 
له عليه ال�شلللام: »مللل� دخلت امليق�ت، وال 

لّبيلللت«! وال  �شّليلللت، 
ثلللّم قللل�ل لللله عليللله ال�شلللام: »اأدخللللت 
احلرم، وراأيت الكعبة، و�شّليت؟« ق�ل: نعم، 
قللل�ل عليه ال�شلللام: »فحني دخللللت احلرم 
نويلللت اأّنلللك حّرمت عللللى نف�شلللك كّل غيبة 
ت�شلللتغيبه� امل�شلمني من اأهل مّلة االإ�شام؟« 
قللل�ل: ال، ق�ل عليه ال�شلللام: »فحني و�شلت 
مّكة، نويت بقلبك اأّنك ق�شدت اهلل؟« ق�ل: 
ال، ق�ل عليه ال�شلللام: »فم� دخلت احلرم، 

وال راأيت الكعبلللة، وال �شّليت«!
ثّم ق�ل عليه ال�شلللام: »ِطْفلللَت ب�لبيت، 
وم�َش�ْشلللَت االأرك�ن، و�َشلللَعْيَت؟« قللل�ل: نعم، 
قللل�ل عليه ال�شلللام: »فحني �شلللعيت، نويت 
اأّنلللك هربلللت اإىل اهلل، وعلللرف منك ذلك 
عّام الغيوب؟« ق�ل: ال، ق�ل عليه ال�شام: 

»فمللل� طفلللت ب�لبيلللت، 
وال م�ش�شلللت االأرك�ن، وال �شلللعيت«!

ثلللّم ق�ل لللله عليللله ال�شلللام: »�ش�فحت 
احلجلللر، ووقفلللت مبقللل�م اإبراهيلللم عليللله 
ال�شلللام، و�شّليت به ركعتلللني؟« ق�ل: نعم، 
ف�شللل�ح عليه ال�شلللام �شيحلللة ك�د يف�رق 
الدني�، ثّم قللل�ل: »اآٍه اآٍه، من �ش�فح احلجر 
االأ�شلللود فقد �ش�فح اهلل تعللل�ىل، ف�نظر ي� 
ع اأجلللر م� َعَظلللَم حّرمته،  م�شلللكني ال ت�شيِّ
وتنق�لللض امل�ش�فحلللة ب�ملخ�لفلللة، وَقْب�لللضُ 

احللللرام نظُر اأهلللل االآث�م«.
ثلللّم قللل�ل عليللله ال�شلللام: »نويلللت حني 
وقفت عنلللد مق�م اإبراهيم عليه ال�شلللام، 
اأّنلللك وقفلللت على كلَّ ط�علللة، وتخّلفت عن 
كّل مع�شية؟« ق�ل: ال، ق�ل عليه ال�شلللام: 
»فحلللني �شّليلللت فيللله ركعتلللني نويلللت اأّنك 
�شّليلللت ب�شلللاة اإبراهيلللم عليه ال�شلللام 
واأرغمت ب�شاتك اأنف ال�شللليط�ن؟« ق�ل: 
ال، قللل�ل له عليه ال�شلللام: »فمللل� �ش�فحت 

منا�شك احلج عند
اأهل البيت عليهم ال�شالم
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وال  االأ�شلللود،  احلجلللر 
وقفت عنلللد املق�م، وال �شّليت فيه 

ركعتني«.
ثم ق�ل عليه ال�شلللام له: »اأَ�ْشَرْفَت على 
بئِر زمزم، و�شِربَت من م�ئه�؟« ق�ل: نعم، 
ق�ل عليه ال�شام: »نويت اأّنك اأ�شرفت على 
الط�عة، وغ�ش�شت طرفك عن املع�شية؟« 
ق�ل: ال، ق�ل عليه ال�شلللام: »فم� اأ�شلللرفت 

عليه�، وال �شربت من م�ئه�«!
ثّم ق�ل عليه ال�شلللام له: »اأ�شلللعيت بني 
ال�شف� واملروة، وم�شيت وترّددت بينهم�؟« 
قللل�ل: نعلللم، ق�ل لللله عليه ال�شلللام: »نويت 
اأّنلللك بني الرج�ء واخللللوف؟« ق�ل: ال، ق�ل 
عليه ال�شام: »فم� �شعيت، وال م�شيت، وال 

ترّددت بلللني ال�شف� واملروة«.
ثلللّم قللل�ل عليللله ال�شلللام: »اأََخَرْجَت اإىل 
ِمنى؟« ق�ل: نعم، ق�ل عليه ال�شام: »نويت 
اأّنلللك اآمنلللت الّن��لللض من ل�شللل�نك، وقلبك، 
ويلللدك؟« ق�ل: ال، ق�ل عليه ال�شلللام: »فم� 

ِمنى«! اإىل  خرجت 

ثلللّم قللل�ل لللله عليللله ال�شلللام: »اأوقفلللت 
الوقفلللة ِبَعَرفلللة، َوَطْلعلللت جبلللل الّرحملللة، 
َرة، ودعوت اهلل �شلللبح�نه  وعرفت وادي مَنِ
عنلللد امَلْيِل واجَلَمَرات؟« قللل�ل: نعم، ق�ل 
عليللله ال�شلللام: »هل عرفلللت مبوقفك 
اأملللر  �شلللبح�نه  اهلل  معرفلللة  بعرفلللة 
املعللل�رف والعللللوم، وعرفلللت قب�لللض 
اهلل عللللى �شحيفتلللك واّطاعه على 
�شلللريرتك وقلبلللك؟« قللل�ل: ال، قللل�ل 
عليه ال�شلللام: »نويت بطلوعك جبل 
موؤملللن  كّل  يرحلللم  اأّن اهلل  الرحملللة 
وموؤمنة، ويتوىّل كّل م�شللللم وم�شلمة؟« 
ق�ل: ال، ق�ل عليه ال�شام: »فنويت عند 
لللَرة اأّنك ال ت�أمر حتى ت�أمتر، وال تزجر  مَنِ
حتى تنزِجر؟« ق�ل: ال، ق�ل عليه ال�شلللام: 
»عندم� وقفت عند العلم والنمرات، نويت 
اأّنه� �شللل�هدة لك على الط�عللل�ت، ح�فظة 
للللك مع احلفظلللة، ب�أمر رّب ال�شلللم�وات؟« 
قللل�ل: ال، ق�ل عليه ال�شلللام: »فمللل� وقفت 
بعرفة، وال طلعت جبل الرحمة، وال عرفت 
منرة، وال دعوت، وال وقفت عند النمرات«!

ثلللّم قللل�ل عليللله ال�شلللام: »ملللررت بلللني 
العلملللني، و�شّليلللت قبلللل ملللرورك ركعتني، 
وم�شللليت مبزدِلفة، ولقطت فيه� احل�شى، 
ومررت ب�مِل�ْشلللَعِر احلرام؟« قللل�ل: نعم، ق�ل 
عليه ال�شام: »فحني �شّليت ركعتني، نويت 
اأّنهللل� �شاة �شلللكر يف ليلة ع�شلللر، تنفي كّل 
ر كّل ي�شلللر؟« ق�ل: ال، ق�ل عليه  ع�شلللر وتي�شِّ
ال�شلللام: »فعندم� م�شللليت بني العَلمني ومل 
تعدل عنهم� ميينً� و�شم�اًل، نويت اأن ال تعدل 
عن ديلللن احلّق ميينلللً� و�شلللم�اًل، ال بقلبك، 
وال بل�شللل�نك، وال ِبَجواِرِحلللك؟« ق�ل: ال، ق�ل 
عليه ال�شلللام: »فعندم� م�شللليت مبزدِلفة، 
ولقطت منهللل� احل�شى، نويلللت اأّنك رفعت 
عنلللك كّل مع�شيلللة وجهلللل، وَثَبلللتَّ َكّل علم 
وعمل؟« ق�ل: ال، ق�ل عليه ال�شام: »فعندم� 
مررت ب�مل�شلللعر احلرام، نويت اأّنك اأ�شعرت 
قلبك اإ�شع�ر اأهل التقوى، واخلوف هلل - عّز 
وجلللّل -؟« ق�ل: ال، ق�ل عليه ال�شلللام: »فم� 
ملللررت ب�لعلملللني، وال �شّليلللت ركعتني، وال 

م�شيت ب�ملزدلفة، وال رفعت منه� احل�شى، 
وال مررت ب�مل�شلللعر احلرام«!

ثمَّ ق�ل عليه ال�شلللام لللله: »و�شلت منى، 
ورميت اجلملللرة، وحلقت راأ�شلللك، وذبحت 
هديك، و�شّليت يف م�شجد اخليف، ورجعت 
لللة؟« ق�ل:  اإىل مّكلللة، وطفلللت طواف االإف��شَ
نعلللم، قللل�ل عليه ال�شلللام: »فنويلللت عندم� 
و�شلت ِمنى، ورميت اجلم�ر، اأّنك بلغت اإىل 
مطلبك، وقد ق�شى رّبك لك كّل ح�جتك؟« 
ق�ل: ال، ق�ل عليه ال�شلللام: »فعندم� رميت 
اجلم�ر، نويلللت اأّنك رميت عدّوك اإبلي�لللض، 
وغ�شبتللله بتم�م حّجك النفي�لللض؟« ق�ل: ال، 
ق�ل عليه ال�شلللام: »فعندم� حلقت راأ�شك، 
نويلللت اأّنك تطّهرت من االأدن��لللض ومن تبعة 
بني اآدم وخرجت ملللن الذنوب، كم� ولدتك 
اأّمك؟« ق�ل: ال، ق�ل عليه ال�شام: »فعندم� 
�شّليلللت يف م�شلللجد اخليلللف، نويلللت اأّنك ال 
تخللل�ف اإاّل اهلل - علللّز وجلللّل - وذنبلللك وال 
ترجلللو اإاّل رحملللة اهلل تع�ىل؟« قللل�ل: ال، ق�ل 
عليه ال�شام: »فعندم� ذبحت هديك نويت 
اأّنلللك ذبحت حنجلللرة الطمع مب� مت�ّشلللكت 
به ملللن حقيقلللة اللللورع، واأّنك اتبعت �شلللّنة 
اإبراهيلللم عليه ال�شلللام بذبح وللللده، وثمرة 
فلللوؤاده، وريحللل�ن قلبه، واأحييت �شلللّنته، ملن 
بعده وقربه اإىل اهلل تع�ىل ملن خلفه؟« ق�ل: 
ال، قللل�ل عليه ال�شلللام: »فعندم� رجعت اإىل 
مّكلللة، وطفت طلللواف االإف��شلللة، نويت اأّنك 
اأف�شلللت من رحمة اهلل تعللل�ىل، ورجعت اإىل 
يلللت فراِئ�شه،  ه، واأدَّ ط�عته ومت�ّشلللكت بلللودِّ
بلللت اإىل اهلل تعللل�ىل؟« قللل�ل: ال، ق�ل له  وتقرَّ
زين الع�بديلللن عليه ال�شلللام: »ّفم� و�شلت 
ِمنى، وال رميت اجِلم�ر، وال َحَلْقَت راأ�شلللك، 
يلللت ُن�شلللَكَك، وال �شلَّيلللت يف م�شلللجد  وال اأدَّ
اخليلللف، وال طفلللت طلللواف االإف��شلللة، وال 

تقّربت، ارجلللع ف�إّنك مل حتّج«!
َفَطِفلللَق ال�ّشلللبلّي يبكي على مللل� فّرطه يف 
حّجللله، وم� زال يتعّللللم حّتى حلللّج من ق�بل 

ويقني. مبعرفة 
للللللللللللل

امل�شللل�ئل:  وم�شلللتنبط  الو�شللل�ئل  م�شلللتدرك   )1(
�لللض183-167. ج10، 
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١ : قيمة التعامل
الواقعلللي  الك��شلللف  التع�ملللل  يعتلللرب 
علللن جوهلللر امل�شللللمني وملللدى مت�شلللكهم 
ب�الإ�شلللام. وهو الركيلللزة االأكلللرث ت�أثرًا 
خمتللللف  بنفو�لللض  االإ�شلللام  تعميلللق  يف 
وت�شلللريعً�  عقيلللدة  ون�شلللره  اجلم�هلللر، 

ومنهجلللً� تب�شلللريً� ع�مليلللً�.
ب�لكلملللة الطيبة وب�لتع�مل ب�حل�شلللنى 
دانت ب�الإ�شام من�طق وا�شعة من اأرج�ء 

املعمورة وعلى �شبيل املث�ل 
اندوني�شي� ودول البلق�ن.

راأوا  حينمللل�  اإّنهلللم 
للتجللل�ر  الع�طلللر  اخلُللللق 
وامل�شللل�حمة  امل�شللللمني، 
وامل�شللل�هلة  التع�ملللل،  يف 
وال�شلللراء،  البيلللع  يف 
العملللل،  يف  واالإخا�لللض 
الغ�لللض  علللن  واالبتعللل�د 
املكيللل�ل  يف  والتطفيلللف 
وامليلللزان.. رغبوا يف دين 

واعتنقلللوه. االإ�شلللام 
التع�ملللل  �شلللوء  اأمللل� 
وقبحه من قبلللل كثر من 
امل�شللللمني فقد اأثر الت�أثر 

ال�شللللبي على االإ�شلللام فنتيجة ل�شي��شلللة 
علللدة ع�شور من الت�ريخ االإ�شلللامي تلك 
ال�شي��شة ال�شنع�ء ال�شلللوه�ء التي انطوت 
عللللى األلللوان ملللن التع�ملللل املقيلللت مب� ال 
يرت�شيه القراآن الكرمي وال�شنة املطهرة.. 
قد ان�شلللحب بع�لللض الذيلللن اأ�شللللموا اىل 

االإ�شلللامية. االأوىل غر  عق�ئدهلللم 
الع�بدين)عليللله  زيلللن  االإمللل�م  يقلللول 
ال�شلللام( وهلللو ين�شلللر �شي��شلللة التع�مل 
ب�حل�شلللنى ويحلللث عليهللل� وهلللذه اإحلللدى 

القي�ملللة  يلللوم  ك�ن  اإذا  فيهللل�:  ا�شللل�ليبه 
نللل�دى منللل�ٍد ليقم اأهلللل الف�شلللل، فيقوم 
ن��لللض ملللن الن��لللض فيقللل�ل: انطلقلللوا اىل 
اجلنلللة فتتلق�هم املائكلللة فيقولون: اىل 
اأيلللن؟ فيقوللللون: اىل اجلنة. ق�للللوا: قبل 
احل�شللل�ب؟ ق�لوا: نعم ق�للللوا: ومن اأنتم؟ 
ق�للللوا: اأهلللل الف�شلللل. ق�للللوا: ومللل� ك�ن 

ف�شلكلللم؟ ق�للللوا: كنللل� اإذا ُجهل 
علينللل� حلمنللل�، واإذا ظلمنللل� �شربنللل�، 

واإذا اأ�شللليء اإلينللل� غفرن�، ق�للللوا: ادخلوا 
اجلنلللة فنعم اأجلللر الع�ملني.

ثم ينللل�دي من�ٍد: ليقم جلللران اهلل يف 
داره. فيقوم ن��لللض من الن��ض وهم قليل، 
فيق�ل لهم: انطلقوا اىل اجلنة، فتتلق�هم 
املائكلللة فيق�ل لهم مثل ذلك. ق�لوا: ومِبَ 
جللل�ورمت اهلل يف داره؟ ق�للللوا: كن� نتزاور 
ونتبللل�ذل يف  اهلل،  ونتج�ل�لللض يف  اهلل  يف 
اهلل، ق�للللوا: ادخللللوا اجلنلللة فنعلللم اأجر 

الع�ملني)78(.

٢: طبيعة التعامل:
يلللرد التع�ملللل عنلللد االإمللل�م زيلللن  مل 
�شيغلللة  يف  ال�شلللام(  الع�بدين)عليللله 
اإجن�زية مل�شوؤوليته الفردية ل واإْن ك�ن هذا 
من خطه� ل واإمّنللل� يذهب بعيدًا اىل حيث 
الهموم ال�شي��شية واالجتم�عية اىل حيث 
اأن يرغب املجتمع ويوجه ال�شي��شللليني يف 

طريلللق التع�مل ب�لتي هي اأح�شلللن.
اأ�شلللرع  اإنَّ  ال�شلللام(:  يقول)عليللله 
، واأ�شلللرع  اخلر ثوابً� الرِبّ
ال�شلللر عق�بً� البغي، وكفى 
ب�مللللرء عيبلللً� اأن ينظر يف 
ويعملللى عن  عيوب غلللره 
يلللوؤذي  اأو  عيلللوب نف�شللله، 
يعنيللله،  ال  مبللل�  جلي�شللله 
اأو ينهلللى الن��لللض عمللل� ال 

تركه. ي�شلللتطيع 
وق�ل)عليه 

ال�شام(: افعل اخلر اىل 
كل ملللن طلبه منلللك; ف�إْن 
ك�ن لللله اأهًا فقلللد اأ�شبت 
مو�شعه، واإْن مل يكن ب�أهل 

اأهله. اأنلللت  كنلللت 
اهلل  �شللللوات  اأنللله  اأي 
عليللله مل يجعلللل تبللل�دل امل�ش�للللح الدافع 
الوحيلللد لعمل اخللللر، بلللل يف نظريته اأنَّ 
عمل اخلر البد منه، فلئن مل يكن املق�بل 
م�شلللتحقً� له فينبغي اأن يكون ف�عل اخلر 

ًا لهبته. م�شلللتعدًا الإ�شلللدائه، موؤهَّ
وملللن نلللرثه اللللدر اأو نطقللله ب�لكلمللل�ت 
امل�شيئة يف هذا ال�شدد هذه الدرة اليتيمة:
فواللللذي  االأم�نلللة،  بللل�أداء  عليكلللم 
بعث حمملللدًا ب�حلق نبيً� للللو اأن ق�تل اأبي 
احل�شلللني بلللن علي بلللن اأبلللي ط�لب)عليه 

�شيا�شة التعامل الجتماعي عند 
الإمام زين العابدين عليه ال�شالم
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بقلم: الشيخ محمود البغدادي

ال�شام( ائتمنني على ال�شيف الذي قتله 
به الّديتللله اليه.

وعللللى  ذاتيلللة  قيملللة  لاأم�نلللة  اإنَّ 
الر�ش�يل ت�أدية احلق فيه� والوقوف منه� 
وقوفً� التزاميً� �شواء ك�نت الأقرب الن��ض 
اليللله �شللللوكً� ومعتقلللدًا اأم الأبعدهم عنه; 
الأنَّ ُبعلللد املوؤمتلللن عقيديلللً� اأو �شللللوكيً� ال 
يغ�لللضَّ من القيملللة الذاتيلللة لاأم�نة، وه� 
هو االإم�م زين الع�بدين)عليه ال�شلللام( 
ي�شلللرب الأداء االأم�نلللة مثلللًا هلللو �شللليف 
اأبغ�ض ال�شللليوف اليه، من اأجلللل اأن يوؤكد 
على القيمة الكبرة له�. ويف هذا ال�شدد 
اأو قريلللب منه ج�ء احلديث ليوؤكد: ائتمن 

ملللن ائتَمنك وال تخلللن من خ�نك.
زيلللن  االإمللل�م  نظريلللة  يف  االأم�نلللة  اإِنَّ 
الع�بديلللن )عليه ال�شلللام( مل تكن �شللل�ذة 
يف جمملللل التع�مل واخلط الع�م لل�شللللوك 
االجتم�عي وال�شي��شلللي، اإنَّه� ال ت�شكل غر 
جزء واحد من االإط�ر ال�ش�مل للقيمة الذاتية 
لكل املح��شلللن اخللقية ك�لوف�ء واالنت�ش�ر 

للحق.
ملللن  حلقلللة  اإاّل  املتقلللدم  املثللل�ل  مللل� 
�شل�شلة ذهبية الأقواله واأفع�له التي خّلفه� 
لاأجي�ل قدوة ح�شلللنة ملن اأراد االقتداء، 
واأ�شلللوة مثلى لكل ع�ش�ق الرفعة، وال�شّمو، 

واخللللر، واجلم�ل.
٣: مراتب التعامل:

االجتم�علللي  التع�ملللل  مراتلللب  اأدنلللى 
مرتبلللة الُعلللرف، وقلللد و�شفتهللل� ب�أدنلللى 
املراتب الأنَّ العرف االجتم�عي ال يكت�شب 
درجة ع�لية ملللن الدميومة. فللل�إنَّ اجليل 
الاحق قد يرف�شه من االأ�ش��لللض، ويقلبه 

راأ�شلللً� على عقب.
وملللع هذه املوؤاخذات عللللى العرف ف�إنَّ 
منه م� ي�شلللمو ب�ملجتمع اىل الغ�ية النبيلة 
والرتبلللة ال�شللل�مقة. واإنَّ ملللن العلللرف م� 
يبنى �شرحه على اأ�ش��لللض فطري �شلللليم، 

وغريزة اإن�شللل�نية ف��شلة.
واأ�شلللمى ملللن مرتبلللة العلللرف مرتبلللة 

الت�شلللريع االإ�شلللامي، والتقنني الرّب�ين.
اإنَّ التع�ملللل وفق الت�شلللريع االإ�شلللامي 
يتكفل ب�شلللع�دة املجتملللع وخا�شه �شمن 
اأطره، ولي�لللض يف التع�مل �شمن الت�شلللريع 
مللل� يزري ب�الإن�شللل�نية ويحط ملللن قدره� 

�شحيح. والعك�ض 
وملزيلللد ملللن االإي�شللل�ح ن�شلللرب لذلك 
مثللل�اًل علللن االإمللل�م زيلللن الع�بدين)عليه 
ال�شلللام(. ك�ن يومً� خ�رجلللً� فلقيه رجل 
ف�شلللّبه فث�رت اليه العبيلللد واملوايل، فق�ل 
لهم علي زين الع�بدين)عليه ال�شلللام(: 
مهًا كفلللوا، ثلللم اأقبل على ذللللك الرجل 
فق�ل له: م� �شلللرت عنك ملللن اأمرن� اأكرث. 
األلللك ح�جلللة نعينلللك عليهللل�؟ ف��شلللتحي� 
الع�بديلللن  زيلللن  عليللله  ف�ألقلللى  الرجلللل، 
خمي�شة ك�نت عليه واأمر له ب�ألف درهم، 
فك�ن ذلك الرجل بعد ذلك يقول: اأ�شلللهد 

اأوالد الر�شلللل. اأنَّك من 
اإذا اأراد االمللل�م زيلللن الع�بدين)عليه 
ال�شلللام( اأْن ي�أخذ حقللله من هذا الرجل 
العللل�دي عليه ف�إنَّ هذا مم� ال �شلللبهة فيه 
ت�شريعً� الأنَّ اال�شام مل يحرم على الفرد 
امل�شللللم اأخلللذ حقه مملللن ظلمه، بيلللد اأنَّ 
االإمللل�م زيلللن الع�بدين )عليه ال�شلللام( 

اتبع اخلطلللوات الت�لية:
اأواًل: نهيللله اأتب�عه عن ا لتعر�ض ب�شلللوء 

للمعتدي.
ث�نيً�: لطفه وتوا�شعللله يف مق�بلة الرجل 

بقوله: م� �ُشرت عنك من اأمرن� اأكرث.
ث�لثلللً�: عر�شللله عللللى الرجلللل القيللل�م 

ب�إع�نتللله عللللى ح�جته.
رابعً�: الهديتني اللتني قدمهم� له.

ال  اخلطلللوات  هلللذه  ملللن  �شللليئً�  اإنَّ 
جتب يف الت�شلللريع االإ�شلللامي، فللللو اأراد 
االإم�م  زين الع�بدين)عليه ال�شلللام( او 
اأي اإن�شللل�ن اآخلللر اأْن يرتكهللل� مل يكن عليه 
اأن  غلللر  خطيئلللة،  يقلللرتف  ومل  ب�أ�لللض، 
اتب�عهللل� اأو بع�شه� �شللليء حمبب، ُمرّغب 
فيه، دع� اليللله اخللق االإ�شلللامي ونه�ض 
به اأع�ظلللم ال�ش�حللللني و�شللل�دة املتقني، 

يقلللول تب�رك وتعللل�ىل: }وَالَْكاظِمِنَ 
الَْغيْـــَظ وَالْعَافِنَ عَـــِن النَّاِس وَاهلُل يُحِبُّ 

. لْمُحْسِـــنِنَ{ ا
تِي  ويقلللول تعللل�ىل كذللللك: }ادَْفـــعْ بِالَّ
هِيَ َأحْسَـــنُ َفِإَذا الَّذِي بَيْنَـــكَ وَبَيْنَهُ 

عَـــدَاوَةٌ َكَأنَّهُ وَلِـــيٌّ حَمِيمٌ{.
٤: العدالة يف التعامل

نق�شلللد ب�لعداللللة اأن ال ُيرّجلللح بع�لللض 
املجتملللع عللللى بع�لللض وفلللق موازين غر 
لللم الغني  معتربة كميلللزان الغنلللى، فُيعظَّ
ففلللي  لفقلللره،  الفقلللر  وُيحتقلللر  لغنللل�ه، 
ال�شلللورة ال�شللل�بعة واالأربعني ملللن الزبور: 
اأتدري ي� داود مِلَ م�شلللخُت بني اإ�شرائيل، 

فجعللللت منهلللم القلللردة واخلن�زير؟
العظيلللم  الغنلللي  جللل�ء  اإذا  هلللم  الأنَّ
�شللل�هلوه، واذا جللل�ء امل�شلللكني ب�أدنى منه 
انتقملللوا منللله. وجبلللت لعنتلللي عللللى كل 
مت�شلط يف االأر�ض ال ُيقيم الغني والفقر 

واحدة.  ب�أحلللك�م 
لقلللد امتلللد نفلللوذ العداللللة يف التع�مل 
زيلللن  االإمللل�م  نظريلللة  يف  االجتم�علللي 
الع�بديلللن عليه ال�شلللام اإىل تللللك الغ�ية 
اأ�شلللد  ملللن  لونلللً�  �شلللمل  حتلللى  البعيلللدة 
الفع�لي�ت �شغطً� على النف�لللض االإن�ش�نية 
وهلللي العدالة يف اإعط�ء حقلللوق اخل�شم 
الذي يّدعلللي عليك جن�يلللة اأو جرمية قد 
تلللوؤدي اىل ب�للللغ ال�شلللرر عللللى علم منك 
بذللللك، يقلللول عليللله ال�شلللام: »واأم� حق 
اخل�شم املّدعي عليك، ف�إْن ك�ن م� يدعي 
عليك حقً� مل تنف�شلللخ يف حجته ومل تعمل 
يف اإبط�ل دعوته وكنت خ�شم نف�شلللك له 
واحل�كلللم عليه�، وال�شللل�هد له بحقه دون 
�شللله�دة ال�شلللهود، فللل�إنَّ ذللللك حلللق اهلل 
عليلللك واإْن ك�ن مللل� يّدعيه ب�طلللًا رفقَت 
به ورّوعته ون��شدته بدينه وك�شرت حّدته 
عنلللك بذكلللر اهلل واألقيلللت ح�شلللو الكام 
ولغطه اللللذي ال يرّد عنلللك ع�دية عدوك 
بلللل تبلللوء ب�إثمه وبه ي�شلللحذ عليك �شللليف 
عداوتللله، الأنَّ لفظة ال�شلللوء تبعث ال�شلللر، 

لل�شلللر«. مقمعة  واخلر 
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ملللر  التلللي  ال�شي��شلللية  الظلللروف  اإن 
به� االإمللل�م علي اله�دي عليه ال�شلللام ال 
تختلف وال تتخلف كثرًا عن ظروف اآب�ئه 

واأبن�ئللله املع�شومني عليهم ال�شلللام.
بينهلللم  م�شلللرتكة  هلللي  جهلللة،  فملللن 
كمنعهم من مم�ر�شلللة االأدوار ال�شي��شية 
التخفلللي  يف  وحتركهلللم  واالجتم�عيلللة، 
والتقية من �شدة الظلم الذي ك�ن مي�ر�ض 
عليهم، ومن جهة اأخرى، هن�ك جمموعة 
املو�شوعيلللة  الظلللروف  نتيجلللة  عواملللل 
املحيطلللة ب�الإمللل�م اله�دي عليه ال�شلللام 
حتكم حي�ته ال�شي��شية، وميكن اأن نر�شد 
ثاثلللة عوامل ك�نت ت�شلللكل تلك الظروف 

حلي�تللله املب�ركة.
كبدايلللة  الغيبلللة  ثق�فلللة  ن�شلللر  اأواًل: 
لتدريب ال�شيعة على التوا�شل مع اإم�مهم 
بطريقة غر مب��شرة، بعد اأن تعودوا على 
االت�ش�ل املب��شلللر ب�أئمتهلللم لفرتة قرنني 
ملللن الزمن، ولذا، فلللدوره يف هذا املج�ل 
يعتلللرب ت�أ�شي�شللليً� و�شعبً� للغ�يلللة، بلح�ظ 
تبديل ثق�فة ال�شيعة من االت�ش�ل املب��شر 
اإىل االت�ش�ل بوا�شلللطة الوكاء وتغير م� 

عليه. تعودوا  قد 

ث�نيلللً�: تلللويل من�شلللب االإم�ملللة ولللله 
من العملللر ثم�ين �شلللنوات، حيث ك�نت 
والدته ع�م 212هلللل، وقد �ش�دف ت�ريخ 
�شللله�دة واللللده االإمللل�م حمملللد اجلواد 
220هلللل، وهلللذا العملللر  ال�شلللام  عليللله 
اإ�شلللك�ال يف  نلللرى  ال�شغلللر واإن كنللل� ال 
الت�شلللدي ملن�شب الوالية واالإم�مة على 
امل�شلللتوى االعتق�دي، اإال اأنه رمب� ي�شكل 

حرجلللً� لبع�لللض �شع�ف النفو�لللض.
الهللل�دي  االإمللل�م  ع��شلللر  ث�لثلللً�: 
احللللك�م  ملللن  ثم�نيلللة  ال�شلللام  عليللله 
العب��شللليني، اإثنلللني يف ظل اإم�ملللة اأبيه 
وهمللل� امل�أمون واملعت�شم، و�شلللتة يف ظل 
اإم�مته املب�ركلللة وهم على نحو الرتتيب 
)املعت�شم، الواثق، املتلللوكل، املعت�شم، 

امل�شلللتعني، املعتلللز(.
�شلللنة  وثاثلللني  اأربعلللً�  ق�شلللى  وقلللد 
)220-254( مع هوؤالء الظلمة، ال�شللليم� 
املتلللوكل  ظلملللً�  واأ�شلللدهم  اأخبثهلللم  ملللع 
وكراهيتللله  بحقلللده  املعلللروف  العب��شلللي 
حتلللى  ال�شلللام،  عليهلللم  البيلللت  الأهلللل 
ات�شلللعت مروحلللة حنقه ون�شبللله لت�شيب 

قرب �شللليد ال�شلللهداء االإم�م احل�شني عليه 
ذللللك  يف  كثلللرة  والق�ش�لللض  ال�شلللام، 
وَمََكـــرَ  }وَمََكـــرُوا  وطويللللة، 
الْمَاكِِريـــنَ{.  خَيْـــرُ  وَاهلُل  اهلُل 

)3 0 / ل نفللل� الأ ا (
امل�شلللرتكة  الظلللروف  هلللذه  ظلللل  يف 
واخل��شلللة، وب�لرغلللم ملللن العزللللة التي 
فر�شته� ال�شللللطة العب��شلللية على االإم�م 
اله�دي عليه ال�شلللام، وت�شلللديد املراقبة 
عليللله ملللن خلللال زرع العيلللون ملراقبلللة 
كل حترك�تللله و�شلللكن�ته، مل يتخلللل كغره 
ملللن االأئملللة االأطه�ر عليهم ال�شلللام عن 
مم�ر�شلللة دوره ال�شي��شلللي واالجتم�علللي، 
من خال االت�ش�ل املب��شلللر مع ال�شيعة، 
اأو من خلللال الوكاء ك�أ�شللللوب للتوا�شل 
غر املب��شلللر الذي اأ�ش�لللض بني�نللله االإم�م 

ال�شلللام. عليه  اجلواد 
و�شلللوف يتلللم الرتكيلللز لبيللل�ن احليللل�ة 
ال�شي��شلللية لاإمللل�م عليللله ال�شلللام، على 
ح�كملللني همللل� املعت�شلللم اأول احلك�م يف 
عهلللد االإمللل�م عليللله ال�شلللام، واملتلللوكل، 
والرتكيلللز ب�الأخ�لللض عللللى هلللذا الثللل�ين 
حليثيتلللني وهم�: �شلللدة تنكيلللله ب�الإم�م، 

احلياة ال�شيا�شية
 لالإمام علي الهادي عليه ال�شالم
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* الشيخ تامر محمد حمزة

وبغ�شه الأهل البيت عليهم ال�شام ولطول 
عهده الذي بلغ خم�لللض ع�شلللرة �شلللنة.

وهلللو  االأول  للح�كلللم  مع��شرتللله  اأمللل� 
املعت�شلللم، ف�أخطلللر مللل� ق�م بللله حم�ولة 
تعيلللني معللللم وملللوؤدب ملللن اأبرز واأ�شلللهر 
املوؤدبني ومن اأكرثهلللم ن�شبً� الأهل البيت 
وانحرافه عنهم يق�ل له اجلنيدي، وك�ن 
عمر االإم�م اآنذاك حوايل ثم�ين �شنوات، 
بغية الت�أثر عللللى عق�ئده واأفك�ره، اإال اأن 
هلللذا املعللللم قد ذهلللل مم� ك�ن يلللراه من 
حدة ذك�ئه، وحني �شلللئل اجلنيدي، فقيل 
له م� ح�ل هلللذا ال�شبي؟ اأج�ب �شللل�ئله: 
دع عنك هذا القول، واهلل تع�ىل لهو خر 
اأهل االأر�لللض واأف�شل من براأه اهلل تع�ىل، 
واإنه لرمب� هّم بدخول احلجرة ف�أقول له: 
حتى تقراأ �شلللورة، فيقول اأي �شلللورة تريد 
اأن اأقراأه�؟ ف�أذكر له ال�شور الطوال م� مل 
يبلغ اإليه�، في�شلللرع بقراءته� م� مل اأ�شمع 
اأ�شلللح منه�، وك�ن يقراأهللل� ب�شوت اأطيب 
من مزامر داوود. اإنه ح�فظ القراآن من 

اأوله اإىل اآخره ويعللللم ت�أويله وتنزيله.
هلللذا  ق�ئلللًا:  اجلنيلللدي  واأ�شللل�ف 
ال�شبي �شغر ن�ش�أ ب�ملدينة بني اجلدران 
ال�شلللود، فمن اأين علم هذا العلم الكبر؟ 
يللل� �شلللبح�ن اهلل، )ثلللم نلللزع عن نف�شللله 
الن�شب الأهل البيت عليهم ال�شام ودان 

ب�للللوالء لهم واعتقلللد ب�الإم�مة(.
       حياة الإمام يف عهد املت�كل 

العبا�شي
اإن اأحلللرج الظلللروف التلللي اأح�طلللت 
ب�الإم�م اله�دي عليه ال�شلللام وب�شللليعته 
العب��شلللي  املتلللوكل  ع�شلللر  يف  ك�نلللت 

الت�لية: لاأملللور 
والتلللي  الطويللللة  ملكللله  فلللرتة  اأواًل: 
داملللت خم�لللض ع�شلللرة �شلللنة ملللن عملللر 
االإم�م اله�دي عليه ال�شلللام، اإذ امتدت 

ملللن 232 عللللى 247هل.
ث�نيً�: �شلللدة بغ�شه الأهلللل البيت عليهم 

ال�شام، وقد جت�شد ب�الأعم�ل الت�لية:
اأ: اأملللر بهلللدم قلللرب االإمللل�م احل�شلللني 

عليللله ال�شلللام �شلللنة 236هلللل، وهلللدم م� 
حوله من الدور، ومنع الن��ض من زي�رته، 
واأملللر مبع�قبة من يتمرد علللن املنع، فقد 
قللل�ل ال�شللليوطي: )وك�ن املتلللوكل معروفً� 
ب�لتع�شلللب، فتللل�أمل امل�شللللمون ملللن ذلك 
وكتلللب اأهل بغداد �شلللتمه عللللى احليط�ن 

وامل�شللل�جد وهج�ه ال�شلللعراء«.
ب: عملللد اإىل قتلللل معللللم اأوالده وهلللو 
يعقوب ابن ال�شكيت حني �ش�أله: من اأحب 
اإليك: املعتز واملوؤيد اأو احل�شن واحل�شني؟ 
فق�ل ابلللن ال�شلللكيت: قنرب خلللر منهم�، 
ف�أمر االأتراك، فدا�شلللوا بطنه حتى م�ت، 
وقيل اأمر ب�شّل ل�ش�نه، فم�ت �شنة 244هل.

ج: اإح�شللل�ر االإمللل�م ملللن مدينلللة جده 
اإىل �شجون �شلللّر من راأى بعيدًا عن وطنه 
املدينة ح��شلللرة العلم، وك�ن ذلك �شلللنة 
234هل، عندم� اأر�شلللل املتلللوكل يحيى بن 
هرثمة، ممللل� اأدى اإىل ا�شطراب املدينة 
كم� ينقل يحيى نف�شه. وق�م املتوكل بهذا 
العملللل نتيجلللة م� و�شلللى به بريحلللة اإم�م 
احلرمني املعروف بن�شبه وعداوته الأهل 

البيت عليهم ال�شلللام.
ملللرات  علللدة  االإمللل�م  اعتقللل�ل  د: 
واإيداعللله يف ال�شلللجن بعد مداهملللة بيته 
عللللى اأثلللر الو�شللل�ية عليه بحملللل االأموال 
اإليه من االأقط�ر وبجمع ال�شلللاح يف بيته، 
وك�ن يو�شع اأحي�نً� يف زنزان�ت انفرادية، 
حتلللى اأنه يف اإحدى اعتق�الته اأدخلوه على 
املتلللوكل وهو عللللى ط�ولة اخلملللر، فحمل 
ك�أ�شلللً� وقدمه� لاإم�م، فرف�لللض تن�وله�، 
ثم األّح عليه ب�أن ين�شلللده �شلللعرًا، ف�أن�شده 
تلك الق�شيدة امل�شلللهورة، والتي مطلعه�:

ب�تلللوا على قلل االأجب�ل حتر�شلللهم 
غللللب الرجللل�ل فمللل� اأغنتهلللم القللللل

وم� اإن فلللرغ ملللن الق�شيدة،حتى بكى 
املتوكل واأمر برفع ال�شراب.

      القراءة ال�شيا�شية
يخل�لللض املت�أملللل يف �شللللوك ال�شللللطة 
عليللله  الهللل�دي  االإمللل�م  ملللع  العب��شلللية 
ال�شلللام، ال�شللليم� املعت�شلللم واملتلللوكل، 

الت�ليلللة: النتيجلللة  اإىل 
1. حم�وللللة تربيلللة االإمللل�م ب�لطريقلللة 
التلللي تلللوؤدي اإىل دم كونللله م�شلللدر خطر 

العب��شية. ال�شللللطة  على 
االإمللل�م يف  وف�عليلللة  ت�أثلللر  ملللدى   .2
و�شط املجتمع الذي ق�م فيه، على م�شتوى 

العلم وال�شي��شلللة واالجتم�ع.
ويظهلللر  ب�الإمللل�م،  املجتملللع  تعللللق   .3
التلللي  ملللن خلللال اال�شطرابللل�ت  ذللللك 
ح�شلت مبجلللرد علمللله ب�عتقللل�ل االإم�م 

واإبعللل�ده علللن املدينلللة املنورة.
بريحلللة  احلرملللني  اإمللل�م  و�شللل�ية   .4
اإىل املتلللوكل ب�الإمللل�م عليه ال�شلللام، اإذ 
لوال �شلللعوره بقلللوة ت�أثر االإمللل�م، مل� ق�م 

ال�شلللنيعة. بفعلته 
ملللن  العب��شلللية  ال�شللللطة  خ�شلللية   .5
تع�ظلللم اأمره و�شلللهولة توا�شلللله مع جميع 
�شرائح املجتمع، ف�ل�شبيل الوحيد للق�ش�ء 
عللللى كل ذللللك يكون ملللن خلللال اإخراج 
االإم�م ملللن املدينة اإىل مع�شلللكر االأتراك 

يف �شللل�مراء وزّجه يف ال�شلللجن.
6. ك�ن املتلللوكل يعتلللرب زيللل�رة االإمللل�م 
احل�شني عليه ال�شام بحد ذاته� مدر�شة 
لرف�ض الظللللم ومواجهة الظلمة، م� حدا 
بللله اإىل تهلللدمي قربه ومنلللع زي�رته. ومم� 
يك�شلللف لن� عن عظيم م� قللل�م به املتوكل 
من االإه�نلللة واالإذالل لاإم�م وم�ش�يقته، 
ولفلللرتة طويلة، اأنللله مل يبق اأم�مه �شلللوى 
�شلللبيل �شنلللع املعجزة من خلللال الدع�ء 
عليه بدع�ء املظلوم على الظ�مل، اإذ يعترب 
من الكنوز امل�شرقة يف مدر�شة اأهل البيت 
عليهلللم ال�شلللام، ومل مت�لللض ثاثلللة اأي�م 
من الدعللل�ء حتى هلك عللللى اأيدي جنده 
وحر�شه الذين هجموا عليه بوجود الفتح 
ابلللن خ�قللل�ن وقطعوهم� اإربلللً� اإرب� بحيث 
مل يعرف حللللم اأحدهم� من االآخر ودفن� 
معً�. وبذلك انطلللوت مرحلة ع�شيبة من 
مراحلللل اللي�يل املظلمة عللللى اأهل البيت 
عليهم ال�شلللام، و�شللليعتهم الذيلللن تلقوا 

النب�أ مبزيد من االبتهللل�ج واالأفراح.
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ي�شلللمى  مللل�  انت�شللل�ر  ظ�هلللرة  تعتلللرب 
اأكلللرث  ملللن  االإنرتنلللت(  )ب�الإدمللل�ن عللللى 
املوا�شيع التي اأث�رت جداًل كبرًا بني اأو�ش�ط 
الب�حثلللني. وقد �شلللّكل هذا املو�شلللوع م�دة 
د�شلللمة لكثر من املهتمني يف هلللذا املج�ل.

مو�شلللوع  اعتبللل�ر  ملللن  الرغلللم  عللللى 
االإدمللل�ن عللللى االإنرتنت ظ�هلللرة حديثة 
ن�شلللبيً� اإال اأن حجم م� عك�شلللته من نت�ئج 
وم� �شلللّببته من اآث�ر �شللللبّية على خمتلف 
علللد واملي�دين )النف�شلللّية، ال�شحّية،  ال�شّ
االجتم�عّيلللة وحتى الثق�فّية( قد و�شل يف 
كثر من االأحيللل�ن اإىل حّد اخلطورة التي 
ت�شلللتدعي تدّخًا ومت�بعة الإيج�د احللول 

لتجللل�وز االأزمة ب�أقّل خ�شللل�ئر ممكنة.
عللللى  االإدمللل�ن  م�شطللللح  ويعلللّرف 
االإنرتنلللت ب�أّنه االإبح�ر يف عللل�مل االإنرتنت 
ل�شللل�ع�ت طويللللة تتجللل�وز احللللّد املقبلللول 
واملعقلللول. وميكلللن ت�شنيفه اأي�شلللً� �شمن 
اأمرا�ض ا�شطلللراب التحّكلللم يف الدوافع. 
واإذا اأقدمن� على اإعط�ء تو�شيف اأكرث دّقة 
ميكننللل� القول اإن االإدم�ن هو اال�شلللتخدام 
الذي ي�شل اإىل 38 �شللل�عة اأ�شبوعيً�. وتعد 

اأبرز االأ�شب�ب والدوافع الك�منة وراء ن�شوء 
هلللذه الظ�هرة اإم� عدم قدرة االأفراد على 
ملء وقت الفراغ بهواي�ت متنوعة، اأو لعدم 
قدرة االأهل على املراقبة واملت�بعة من اأجل 
تفللل�دي عواقلللب وتداعي�ت تعّللللق اأبن�ئهم 

االإنرتنت. ب�شبكة 
خماطر خميفة

املفلللرط  التعّللللق  مظ�هلللر  تتجّللللى 
ب�الإنرتنلللت يف عوار�ض اخلملللول، االأرق، 
التهللل�ب  والرقبلللة،  الظهلللر  يف  اآالم 
العينلللني، ب�الإ�ش�فلللة اإىل ت�أثلللر املج�الت 
املغن�طي�شية واال�شلللع�ع�ت ال�ش�درة عن 
اأجهزة االت�ش�ل احلديثة على االإن�شللل�ن، 
ن�هيك علللن االأثر ال�شللللبي لاإدم�ن على 
االإنرتنلللت عللللى العاقللل�ت االجتم�عيلللة 
االأ�شلللرية من خال فقلللدان التوا�شل مع 

املحيلللط االجتم�علللي.
وفيمللل� يتعللللق بفئلللة االأطفللل�ل ب�شلللكل 
خ��ض تظهلللر ت�أثرات هذه امل�شللل�ألة عرب 
ظهور امل�شللل�كل الدرا�شية وجلوء االأطف�ل 
اإىل العزلة، وت�أثر مه�راتهم االجتم�عية، 
التلللي  اال�شطرابللل�ت  ذللللك  اإىل  اأ�شلللف 

ت�شلللببه� يف نومهم.
وملق�رنلللة مللل� قّدمن�ه ملللن معطي�ت مع 
الواقلللع املح�شو�لللض تن�ولنللل� جمموعة من 
العّين�ت ترتاوح اأعم�رهم م� بني 16 و25 
�شلللنة، وتنّوعت ح�الت االإدم�ن لديهم م� 
بلللني االإدمللل�ن املفرط على اأنلللواع حمّددة 
ملللن االألعللل�ب وفئة اأخلللرى مت�شي معظم 
اأوق�ته� على مواقع الّتوا�شل االجتم�عي.
يف  الده�شلللة  يثلللر  مللل�  اأكلللرث  ولعلللل 
اأجوبة بع�ض العّين�ت هو اإدراكه� ملخ�طر 
وتداعي�ت مت�شيتهم لهذا الوقت الطويل 
ولكّنهلللم  االإنرتنلللت،  �شلللبكة  عللللى  جلللدًا 
يلللرّبرون ذللللك ب�أنهلللم يريلللدون الّت�شللللية 
واإ�ش�علللة الوقلللت، والتعلللّرف اإىل العللل�مل 
ب�أ�شلللره و�ش�ئر امل�شتجدات بلحظ�ت قليلة 

وهلللذا مللل� يوّفر لهلللم االإنرتنت.
اأّثر على عالقتي باأ�شرتي

يف  �شلللنة(   16( ملللرمي  تلللرتدد  مل 
التعبر عن ده�شلللته� ال�شلللديدة من ع�مل 
االإنرتنت الوا�شلللع الذي تبحلللر فيه الأكرث 
من 8 �شللل�ع�ت يوميً� وتوّزع هذا الوقت م� 
بني التوا�شل مع اأ�شدق�ئه� واالطاع على 

* تحقيق: هبة جمعةالإدمان على الإنرتنت
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اأخبللل�ر الفن�نني.
وهي تع�ين ملللن عدة عوار�ض نف�شلللية 
يف حللل�ل انقط�عه� عن �شلللبكة االإنرتنت، 
جر ال�ّشديد،  مثل: امللل، �شوء املزاج، ال�شّ

والتوّتر... القلق 
وت�شيف ق�ئلة: اإّنهللل� ال ميكن اأن تت�شّور 
نف�شه� ولو ليوم واحد بعيدة عن هذا الع�مل. 
وتعّلقهللل� فيه قد ي�شل اإىل حّد عدم قدرته� 
على اال�شلللتم�ع اإىل م� يطلبللله منه� اأهله�، 

وك�أّنه� يف ع�مل منف�شل عنهم.
اللللذي  الطويلللل  الوقلللت  اأّن  تنكلللر  وال 
مت�شيه اأم�م �شلللبكة االإنرتنت قد اأّثر على 
عاقتهللل� ب�أ�شلللرته�، فقد فقلللدت الّرغبة 
يف اجللو�لللض معهلللم لوقلللت طويلللل وتلبية 
طلب�تهم، والّتوا�شل معهم. واأكرث من ذلك 
اأّنه� م� ع�دت ترغب يف اخلروج من املنزل 
وتعترب االإنرتنت هو الو�شيلة الوحيدة التي 

توؤّمن له� الّت�شللللية والرّتفيه عن النف�لللض.
اأمللل� حممد: )25 �شلللنة( فهلللو مي�شي 
حلللوايل 9 �شللل�ع�ت يومّيلللً� عللللى �شلللبكة 
االإنرتنلللت ولكلللن ذللللك ك�ن مرتبطلللً� يف 
ب�دئ االأملللر بطبيعة عمله اللللذي يفر�ض 
عليللله مت�شية هلللذا الوقلللت الطويلللل. اإاّل 
اأّن االأملللر �شلللرع�ن مللل� حتلللّول معللله اإىل 
ع�دة ب�ت من امل�شلللتحيل، كمللل� يقول، اأن 
يف�رقهللل�. ف�الأملللر ب�لن�شلللبة اإليللله اأ�شبح 
بط واالإرادة.  خ�رج اإط�ر ال�ّشللليطرة وال�شّ
وي�شيف اأّنه ب�ت يع�ين من التعّلق املفرط 
بعللل�مل االإنرتنت اللللذي حتّول ملللع الوقت 
اإىل نلللوع من االإدمللل�ن املزمن. رغم ذلك 
يرى )حمملللد( اأن االإدم�ن على االإنرتنت 
اآفلللة اجتم�عيلللة انت�شلللرت كلملللح الب�شر 
بني اأو�شللل�ط ال�شلللب�ب ويعترب اأنه البّد من 

التدخلللل ملع�جلة اأم�كلللن اخللل.
خماطر ث�رة الت�شالت

ملن�ق�شلللة هذه الّنق�ط وغرهللل�، التقين� 
اأ�شت�ذ علم االجتم�ع الدكتور ح�شني �شامة. 
وك�ن البلللّد يف بللل�دئ االأمر االإ�شللل�رة - وكم� 
اأحلللّب الدكتور �شلللامة - اإىل ظ�هلللرة اأعّم 
واأ�شلللمل من ظ�هرة االإدم�ن على االإنرتنت 

وهلللي ثلللورة )info media( اأو م� ي�شلللّمى 
بثلللورة االت�شللل�الت والتي يعتلللرب االإنرتنت 
جلللزءًا منه� ومفردة من مفرداته� وي�شلللّكل 
اأخطر و�شللل�ئله�، وي�شلللر اإىل ع�مل اأ�ش��ض 
يعتلللرب االأهم يف اإدم�ن ال�شلللب�ب على ع�مل 
االإنرتنت وهو يكمن يف نزعتهم وميلهم لبن�ء 
ع�ملهم اخل��ض وهو الع�مل الذي يطلق عليه 
يف علم الّنف�ض االجتم�عي )الع�مل املتخّيل( 
اأو )الع�مل االفرتا�شي( الذي ي�شلللعى الفرد 
من خاله اإىل اإ�شلللب�ع الّنق�لللض يف رغب�ته 
وهذا م� يوؤّمنه له االإنرتنت ب�أرخ�ض ال�ّشبل 
واأ�شلللرعه�، هلللذا العللل�مل اللللذي يعلللرّب عن 
ترجمللل�ت لعملّية االإفراط عنلللد االأفراد يف 

واإ�شب�ع رغب�تهم. حتقيق 
الفراغ من�شاأ الإدمان

فيمللل� يتعّللللق مبن�شللل�أ ظ�هلللرة االإدم�ن 
عللللى االإنرتنلللت يقلللول الدكتلللور �شلللامة 
اإنللله يعود اإىل الفراغ الّروحلللي، والّثق�يف، 
والّنف�شلللي، والفكلللري اللللذي يعللل�ين منه 
االأفلللراد. وال �شلللّك اأّن ذلك ينعك�لللض على 
بنيتهلللم النف�شلللّية والعقليلللة. اإىل ج�نلللب 
ذلك ف�إن االفتقللل�د اإىل االآلي�ت والربامج 
ال�شلللليمة الإدارة وقت الفراغ يعّد من اأكرث 
االأ�شب�ب املوؤّدية اإىل تعلق االأفراد املفرط 
ب�شلللبكة االإنرتنلللت وهلللذا ينطبلللق ب�شلللكل 

الفتي�ت. فئلللة  خ��ض على 
اإىل ج�نلللب ذلك، يوؤّدي اإىل قلة الّتوا�شل 
بلللني االأهلللل واأبن�ئهم الذي ي�شلللل اإىل حد 
االنقط�ع اإىل اعتب�ر ال�شب�ب اأن االإنرتنت هو 
الو�شيلة االأف�شل التي توؤّمن لهم الّتوا�شل مع 

االآخرين وبن�ء العاق�ت االجتم�عية.
هلللذا عو�شلللً� علللن االفتقللل�د اإىل اللغة 
امل�شلللرتكة حيث ب�تلللت �شغوطللل�ت العمل 
واالجتم�عيلللة  االقت�ش�ديلللة  والظلللروف 
حتلللّد من توفر الوقت بني االأهل واأبن�ئهم 
لتبللل�دل االآراء والنق��شللل�ت فيعتلللرب ع�مل 
االإنرتنت امللج�أ اللللذي يعرّبون من خاله 
عن كل م� يدور يف اأنف�شهم دون وجود اأّي 

ع�ئق مينعهلللم من ذلك.
ويف هلللذا االإط�ر تظهر اإ�شلللك�لية مهمة 

تلفت االنتب�ه وترتكز حول ال�شبب يف تعّلق 
االأبنللل�ء بع�مل االإنرتنلللت االفرتا�شي وهل 
هو نتيجة انعدام االن�شلللج�م الفكري بني 
جيل االأهل واالأبن�ء اأم اأن جلوء ال�شلللب�ب 
اإليللله واإدم�نهم عليه هو ال�ّشلللبب ب�نقط�ع 

التوا�شل بني الطرفني. �شبل 
حالة �شياع اله�ية

وي�شيلللف الدكتلللور �شلللامة يف معر�ض 
حديثه عن ت�أثرات وانعك��شللل�ت ظ�هرة 
االإدمللل�ن على االإنرتنت ق�ئًا: )اإن اأ�شلللواأ 
مللل� يف املو�شلللوع هو دخول الفلللرد يف بيئة 
ال متلللّت اإىل بيئتن� وثق�فتنللل� االجتم�عية 
واحل�ش�رّية ب�شلة، وهن� يربز م� ي�شلللّمى 

بح�لة الّاتلللوازن و�شي�ع الهوّية.
بللل�ت جيلللل ال�شلللب�ب يع�ين اليلللوم من 
ح�لة عدم اال�شلللتقرار الّنف�شي والّروحي، 
وحتى على م�شتوى العاق�ت االجتم�عية 
فم� ع�د الفرد يجد يف حميطه م� يتاءم 
ملللع تطلع�ته اخل��شة لذلك يجد اأن ع�مل 
االإنرتنلللت هلللو الو�شللليلة التلللي يعلللرّب من 

خالهللل� عن ذاته(.
�شبل اخلروج من الأزمة

ويذكلللر دكتور �شلللامة ثاثلللة عن��شر 
تعلللّد ملللن االأهلللم، يف جمللل�ل البحث عن 
ال�ّشلللبل للخروج من اأزمة انت�شللل�ر ظ�هرة 

االإدمللل�ن عللللى االإنرتنت وهي:
التوا�شلللل  م�شلللتوى  رفلللع  اأوال: 
االجتم�علللي املب��شلللر بلللني اأفلللراد الع�ئلة 
من جهة، وعلى �شعيد اأو�شلللع من املجتمع 
ككل، وذللللك ملللن خلللال بنللل�ء العاق�ت 

والبنللل�ءة. اله�دفلللة 
ث�نيً�: تعزيز م�شلللتوي�ت الثق�فة واملعرفة 

من اأجل ردم الهوة بني االأهل واأبن�ئهم.
ث�لثللل�: تعزيلللز الرتبيلللة عللللى االأخلللاق 
الدينية وخ�شو�شً� جلهة العمل على �شلللغل 
الفراغ الروحي واملعنوي الذي يعي�شه الفرد.
ويف اخلتللل�م، ي�شلللر دكتور �شلللامة اإىل 
اأّن طبيعلللة تركيب املجتملللع اأّدت اإىل وجود 
ظواهر غر �شوّية ت�شّببت يف ارتف�ع من�شوب 

الف�ش�د االأخاقي، و�شي�ع ال�شب�ب.
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يف حجة ال�داع...
�شللللى  االأعظلللم  الر�شلللول  ك�ن  حلللني 
اهلل عليه واآله و�شلم ي�شتعد لوداع الكعبة 
يف اآخلللر زي�رة له�، وك�نلللت اأمته بك�مله� 
ت�شلللتعد لتلللوّدع نبيهللل� احلبيلللب! وحيلللث 
توافلللد امل�شللللمون - زرافللل�ت ووحدانً� - 
على مكة، بعلللد االعان عن تلك احلجة 
املب�ركة، ليكونلللوا يف ركب النبّي يف اآخر 

ب�أدائه�. من��شلللك يقوم 
يف هلللذا الزمللل�ن، وهذا امللللك�ن، نزلت 
اآيلللة التبليغ، تقلللول: }يَا َأيُّهَا الرَّسُـــوُل 
ـــْغ مَـــا ُأنْـــِزَل إَِليْـــكَ مِـــنْ رَبِّـــكَ  بَلِّ
ْغـــتَ ِرسَـــاَلَتهُ  وَإِنْ َلـــمْ تَْفعَـــْل َفمَـــا بَلَّ

ـــهُ يَعْصِمُـــكَ مِـــنَ النَّـــاِس{. وَاللَّ
عجبً�! فمللل� هو هذا االأملللر الذي اأنزل 

االآن اإىل النبي من ربه؟!
األي�لللض الر�شلللول قلللد �شلللدع ب�لوحلللي، 
منلللذ نزولللله يف مكة قبل ثاثٍة وع�شلللرين 
ع�مً�، وحتى اليوم؟ وقد حتمل يف �شلللبيل 
تبليلللغ الر�شللل�لة من االذى مللل� مل يتحمله 

قبله؟! نبي 
فمللل� هو هلللذا االأملللر اللللذي تق�بل به 
الر�شللل�لة كله�، عللللى عظمتهللل� وثقله�، 

فللللم يكن النبلللي مبلغً� لهللل�، اإن مل يبلغ 
االأمر؟! هذا 

ثلللم، هلللل يف تبليلللغ هلللذا االأملللر، من 
اخلطلللورة وال�شلللر والتخّوف عللللى النبي 
ملللن جّرائللله مللل� مل يكلللن يف تبليلللغ كل 
الر�شللل�لة عللللى خم�طره�، حتلللى احت�ج 

اإىل ع�شملللة اهلل لللله؟
وملللن هم الن��لللض الذين يخللل�ف منهم 
عللللى الر�شلللول، يف هذا الزمللل�ن، وهو يف 

مكة، بلللني اأ�شح�به؟!
�شلللجل يف  اأن  الت�ريلللخ  ملللن  يعهلللد  مل 
حجلللة اللللوداع حدثً� ه�ملللً�، وال تبليغً� من 
النبلللي الأملللر خطلللر - بعلللد نلللزول تللللك 
االآية - ليكون  تف�شلللرًا عينيً� له�، واإج�بة 
وا�شحة ملللل� اأنزل على الر�شلللول من ربه، 

وكللللف بتلك ال�شلللدة بتبليغه!
�شلللوى م� �شلللدر منللله �شللللى اهلل عليه 
واآلللله و�شللللم، يلللوم الث�من ع�شلللر من ذي 

الع�م. ذللللك  احلجة، 
}الْيَـــوْمَ  تعللل�ىل:  قولللله  نلللزل  حيلللث 
دِينَُكـــمْ  َلُكـــمْ  َأْكمَْلـــتُ 
نِعْمَتِـــي  عََليُْكـــمْ  وََأتْمَمْـــتُ 
وَرَضِيـــتُ َلُكـــمُ اْلِسْـــاَمَ دِينًا{.

اإن ذللللك اليلللوم هلللو )يلللوم الغديلللر(. 
يلللوم اأعلن الب�ري فيه علللن اإكم�ل الدين، 
ر�شللل�ه  علللن  واأف�شلللح  النعملللة،  واإمتللل�م 

ب�الإ�شلللام دينً� للن��لللض.
اهلل  �شللللى  اهلل  ر�شلللول  ن�شلللب  يلللوم 
عليه واآله و�شللللم اأمر املوؤمنني عليً� عليه 
ال�شلللام خليفلللة، واإم�مً� ووليلللً� من بعده 

عللللى امل�شللللمني الأمور الديلللن والدني�.
ومنلللذ ذللللك اليلللوم، والغديلللر يحتلللل 
امل�شللللمني،  وجلللدان  يف  عميقلللً�  موقعلللً� 
يختملللر يف �شم�ئرهم، وي�شلللكل ركنً� من 
عقيدتهم، وي�شللل�رك يف تف�شلللر الكت�ب، 
وروايلللة احلديث وال�شلللنة، وتكوين االأدب 
واللللرتاث، ويحلللدد معللل�مل ملللن الت�ريلللخ 
واحل�ش�رة، ومييز جلم�ع�ت من م�شلمي 

م�شلللرهم وم�شرهم. العللل�مل 
ذلك ه� الغدير

اهلل  �شللللى  اهلل  ر�شلللول  معللل�د  يف 
عليه واآله و�شللللم من حجلللة الوداع، حيث 
مفلللرتق الطلللرق، يف موقلللع )غدير خم( 
وقبل اأن يتفرق جمع احلجيج، فلم ي�شلللّذ 
منهم اأحد على كرثتهلللم.. يف هذا املوقع 
احل�ّش��لللض و�شع ر�شلللول اهلل على نف�شللله 

عيد الغدير عرب التاريخ والرتاث
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اأوزار امل�شر، ونه�ض يف رم�ش�ن الهجر، 
اأملللر الواليلللة  فح�شلللد اجلملللوع، واأعللللن 

�شرخلللة مدّوية يف االإ�شلللام.
ويف ذللللك اليلللوم، يف اأعظلللم اجتمللل�ع 
لاأملللة بق�ئدهللل� العظيلللم، واأكرب حمفل 
�شلللّم الر�شلللول امل�شللللمني، يف اآن واحلللد، 
عللللى �شعيد واحد، ويف ال�شلللهور االأخرة 
من حي�ته ال�شريفة وهي تت�شّرم! وعمره 
ال�شلللريف يقرتب ملللن نه�يتللله، والفر�ض 
االأخرة لتقدمي اآخر و�ش�ي�ه متر ب�شرعة.
مثلللل هذه الظروف ا�شلللتغله� الر�شلللول 
�شللللى اهلل عليه واآلللله و�شللللم الأداء مهمة 
ذللللك االأملللر اللللذي اأنلللزل اإليه ملللن ربه، 
وت�شلللدى لتبليغللله، ب�أبلللدع مللل� ب�إمك�نللله، 
واأكملللله، واأمته.. فخطب واأ�شلللمع، ون�دى 
ف�أبللللغ، ون��شلللدهم اأجملللع: »األ�شلللت اأوىل 

ب�ملوؤمنلللني من اأنف�شلللهم؟«، ق�للللوا: بلى.
فقللل�ل - رافعً� لعلي عللللى يديه -: »من 
كنت مواله فهذا علي مواله، اللهم وال من 
وااله وع�د من ع�داه، وان�شر من ن�شره، 

واخذل من خذله«.
يف خطبلللة ج�معلللة، ن��شعلللة، طويللللة 
بللله ملللن  مللل� اهتلللم  الذيلللل، حلللوت كل 
الو�ش�يللل� ال�شروريلللة، والتلللي اأدى بهللل� 

حلللق ر�شللل�لة اهلل.
وقلللد اأعللللن الر�شلللول يومئلللذ عن ويل 
االأمر من بعده، اإ�شلللف�قً� على اأمته من اأن 
يرتكه� همًا، تتج�ذبه� ع�شان االأهواء.

وا�شلللتخلف عللللى املوؤمنلللني ملللن بعلللده 
اإم�مهم، ليثبت به قلوبهم، وليح�فظ على 
قواعد الديلللن العظيم ب�إمرة من هو خر 

للم�شلمني. ه�ٍد 
املهملللة  هلللذه  الر�شلللول  اأّدى  ولقلللد 
ك�ن  فقلللد  نللل�درة،  ببطوللللة  ال�شعبلللة 
الديلللن  بهلللذا  املرتّب�شلللون   - االأعلللداء 
الدوائلللر - يراقبلللون النبلللي �شللللى اهلل 
عليللله واآلللله و�شللللم، يخ�شلللون مثلللل ذلك 
االأملللر، وك�ن املن�فقلللون يه�بلللون اإعان 
ا�شلللم ويل االأملللر اللللذي يخللللف النبلللي، 
فبدوؤوا �شلللغبهم واأخفلللوا مكرهم، ولكن 

اهلل بوعلللده ب�لع�شملللة قطلللع دابرهلللم.
فظلللل خرب الغدير يت�شلللع ملللع احلجيج 
ت�شلللعه  فللللم  بلدانهلللم،  اإىل  الع�ئديلللن 
املوؤامرات ومل تطله اخلي�ن�ت، بل انت�شلللر 

عبقللله مع االأثر، و�شللل�ر نبوؤه ملللع النور.
اآيللل�ت  تتللللى  حيلللث  القلللراآن،  فملللع 
التبليلللغ، واالإكمللل�ل، وتتجللللى لاأذه�ن 
وذكريللل�ت مع�نيهللل�،  نزولهللل�،  من�ظلللر 

واأيللل�م اأحداثهللل�.
وملللع ال�شلللنة، حيلللث انتهلللى خربه�، 
حديلللث  تواتلللر  حتلللى  ذكرهللل�،  واأبللللغ 
الغدير، فلم ي�شلللعه االإنلللك�ر، ومل يخفه 

ال�شلللرت واالإ�شمللل�ر.
االأدب  اأهلللل  دواويلللن  امتلللاأت  ولقلللد 
ب�أن�شلللودة الغديلللر، ت�شلللدو بهللل� القرائح، 
وتغّرده� االأ�شوات املاح يف اأندية الوالء.
بخلللرب  االأعلللام  �شحلللف  وملئلللت 
الغدير، رغلللم تعر�شه على طول اخلط، 
ملنلللع التدويلللن، وحظلللر النقلللل، فهللل� هو 
اليلللوم ميثلللل يف )اللللرتاث( مبجللللدات 
�شخملللة تعلللرب ب�شدق عن خللللود الغدير 

وجملللده علللرب القرون.
 والت�ريلللخ ح�فلللل بذكري�تللله العطلللرة 
عن هذا اليلللوم اخل�لد، مقرونلللً� ب�أعظم 
مللل� يف االإ�شلللام ملللن ذكريللل�ت خ�للللدة، 
م�شلللتلهمة عظمتهللل� ملللن ا�شلللم الر�شلللول 
�شللللى اهلل عليه واآله و�شللللم وفعله وجهده 
وتوجيهللله، ك�لبعثلللة النبويلللة، والهجلللرة، 
والغديلللر العظيلللم، اإىل وفلللوده على ربه.
تلك الذكريللل�ت العظيمة التي ال تنفك 
عن االإ�شام، ويجد امل�شلم يف ا�شتع�دته� 

قوة، واندف�عً�، و�شموخً�، واإب�ًء.
يف  البللل�رز  اأثلللره  للغديلللر  ك�ن  ولقلللد 
حي�ة اأمة من امل�شللللمني، يف طليعتهم اأهل 
البيلللت النبلللوي ال�شلللريف الط�هر، حيث 
بلللذل االأئمة االثن� ع�شلللر عليهم ال�شلللام 
اهتم�ملللً� علللدمي املثيلللل بواقعلللة الغدير، 

وحديثللله، ويومللله، وداللته.
ف�عتربوه �شللل�رة احللللق وميق�ته، فك�ن 
الغديلللر من اأقوى االأدلة عللللى اإم�مة علي 

واالأئمة من اآل حممد عليهم ال�شلللام، به 
ير�شدون. واإليه  ي�شتدلون، 

ملللن  اأنللله  ب�عتبللل�ر  بللله،  ي�شللليدون 
االإ�شلللامية، حيث متت  االأعيللل�د  اأكلللرب 
فيللله نعملللة اهلل، وكملللل دينللله، واأ�شبلللح 

االإ�شلللام دينلللً� مر�شيلللً�.
روايتهلللم  فك�نلللت  خلللربه،  ويتن�قللللون 
حلديلللث الغديلللر، من اأ�شبلللط ن�شو�شه، 

واأقوى طرقللله، واأوثق اأ�شللل�نيده.
ه  واأو�شحلللوا مع�مل داللتللله، ب�إيراد ن�شّ
الك�ملللل، املحفوف بقرائن تبني مراداته، 

وتك�شف اأبع�د مع�نيه.
 وال�شللليعة على ملللدى الع�شور، ويف كل 
االأقطللل�ر، اتبعوا القراآن الكرمي يف جتليل 

هذا اليوم وتعظيمه يف اآي�ته.
وت�أ�شلللوا ب�لر�شلللول العظيلللم يف اإحيللل�ء 
هذه الذكرى وجتليله� يف اأول )غدير( يف 

الع�م الع��شر من الهجرة.
واقتلللدوا ب�الأئملللة االثنلللي ع�شلللر ملللن 
اأهل البيت عليهم ال�شلللام الذين اأ�ش�دوا 
ب�لغديلللر وخلدوه، يف يومه، وحديثه، على 

طول ت�أريلللخ االإم�مة.
اليلللوم،  بهلللذا  ي�شتب�شلللرون  فهلللم 
حديثللله،  ويتللللون  علللوده،  ويحملللدون 
وي�شلللتهدون بهديللله، ويحتفللللون بذكراه.
ونحلللن اإذ نبللل�رك ل�ش�حلللب الوالية، 
يلللوم  ال�شلللام،  عليللله  املوؤمنلللني  اأملللر 

االأزهر. تتويجللله 
نزجلللي ب�ل�شلللكر هلل ق�ئلني: احلمد هلل 
الذيلللن جعلن� من املتم�شلللكني بوالية علي 
اأملللر املوؤمنني واأوالده املع�شومني. ونلهج 
ب�لدعللل�ء مت�شرعلللني: ربن�، اإنن� �شلللمعن� 
من�ديلللً� ين�دي لاإميللل�ن، اأن اآمنوا ف�آمن�، 
ربن� ال تزغ قلوبن� بعد اإذ هديتن�، وهب لن� 
ملللن لدنك رحمة اإنك اأنلللت الوه�ب. ربن� 
تغمد االأملللة االإ�شلللامية بر�ش�ك،واأف�ض 
عليهللل� رحمتك واإح�شللل�نك، وخلللذ ب�أيدي 
امل�شللللمني اإىل الن�شر، والكرامة، اإنك ذو 

واالإكرام. اجلال 
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االإمللل�م حمملللد الب�قلللر عليه ال�شلللام 
من اأفذاذ العلللرتة الط�هرة، ومن اأعام 
اأئملللة اأهلللل البيت عليهلللم ال�شلللام ومن 
اأبلللرز رجللل�ل الفكلللر والعلم يف االإ�شلللام 
فقلللد ق�م - فيم� اأجمع عليللله املوؤرخون - 
بلللدور اإيج�بي وفعللل�ل يف تكويلللن الثق�فة 
االإ�شلللامية وت�أ�شي�لللض احلركة العلمية يف 
االإ�شام، فقد تفرغ لب�شط العلم واإ�ش�عته 
اجلملللود  ك�ن  وقلللت  يف  امل�شللللمني  بلللني 
الفكلللري قلللد �شلللرب نط�قه عللللى جميع 
اأنحللل�ء الع�مل االإ�شلللامي، ومل تعد هن�ك 
اأيلللة نه�شة فكريلللة اأو علميلللة، فقد منيت 
االأملللة بكلللوراث متاحقلللة، وانتف��شللل�ت 
�شلللعبية ك�ن مبعثهللل� تللل�رة التخل�لللض من 
جور احلكم االأملللوي وا�شطه�ده، واأخرى 
الطمع ب�حلكلللم، واأهملت من جراء ذلك 
احليللل�ة العلمية اإهم�اًل ت�ملللً� فلم يعد له� 

اأي ظلللل على م�شلللرح احلي�ة.
الب�قلللر  حمملللد  االإمللل�م  اأفللل�د  ولقلللد 

عليللله ال�شلللام كثرًا ملللن تللللك االأو�ش�ع 
ال�شي��شلللية، ف�شلللّمر علللن �شللل�عدي اجلّد 
ال�شلللتكم�ل م� بداأه االإم�م ال�شلللج�د عليه 
املقلللدام  التغيلللري  عملللله  يف  ال�شلللام 
ملللن خلللال تبنيللله ال�شي��شلللة التعليميلللة 
املعطللل�ءة. وم�ر�لللض ن�شللل�طً� تثقيفيً� على 
اأعللللى امل�شلللتوي�ت من اأجل رفلللد احلركة 
التغيرية مبزيد من )الكوادر( الر�ش�لية 

الواعية.
املكثلللف  االإمللل�م  ن�شللل�ط  وا�شلللتقطب 
االإ�شلللامية  املعرفلللة  رواد  ملللن  الكثلللر 
و�شلللدت اإليه الرح�ل ملللن جميع اأطراف 
الدوللللة االإ�شلللامية املرتاميلللة: تاملللذة 
وحمللل�ورون وط�لبو عللللم، وق�شده اأغلب 
رجللل�الت الفكلللر للمن�ظلللرة اأو لاإ�ش�بة 

من في�لللض علمللله املتدّفق.
وك�ن ملللن اأهم مللل� عنى بللله االإم�م اأبو 
جعفر عليه ال�شام ن�شر الفقه االإ�شامي 
وجوهلللره  االإ�شلللام  روح  يحملللل  اللللذي 

وتف�علللله مع احلي�ة ف�شلللهر عللللى اإحي�ئه 
ف�أق�م مدر�شته الكربى التي زخرت بكب�ر 
الفقه�ء واالأعام ممن اأجمعت ال�شح�بة 
عللللى ت�شديقهلللم واالإقرار لهلللم ب�لفقه، 
واإليهم يرجع الف�شلللل يف تدوين اأح�ديث 
اأهلللل البيلللت عليهلللم االإ�شلللام ولوالهلللم 
ل�ش�عت تلك الرثوة الفكرية اله�ئلة التي 
يعتلللّز به� الع�مل االإ�شلللامي وهلللي اإحدى 
امللللدارك االأ�ش��شلللية لفقهللل�ء ال�شللليعة يف 

ا�شلللتنب�طهم لاأحك�م ال�شلللرعية.
اللللذي يدعلللو اإىل االعتلللزاز  وال�شللليء 
ب�شلللرة االإمللل�م هلللو اأنللله قد تبنلللى هوؤالء 
الفقهللل�ء ف�أ�شللل�د بهم، وعلللزز مركزهم، 
واأرجلللع االأملللة اإىل فتواهلللم، يقلللول عليه 
ال�شام الأب�ن بن تغلب: »اأجل�ض يف م�شجد 
املدينة، واأفت الن��لللض ف�إين اأحب اأن يرى 

يف �شللليعتي مثلك«.
ومللل�  نفق�تهلللم  بت�شلللديد  قللل�م  وقلللد 
املع��شلللية  حي�تهلللم  يف  اإليللله  يحت�جلللون 

الإمام الباقر عليه ال�شالم 
واحلركة التثقيفية
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ليتفرغلللوا اإىل حت�شيلللل العللللم و�شبلللط 
قواعلللده وتدوينللله، وعهد ملللن بعده اإىل 
وللللده االإمللل�م ال�شللل�دق عليللله ال�شلللام 
القي�م برع�يتهم واالإنف�ق عليهم حتى ال 
ت�شلللغلهم احلي�ة االقت�ش�دية عن القي�م 
ب�أداء مهم�تهلللم... وقد ق�موا بدور بن�ء 
يف تدويلللن احلديلللث الذي �شلللمعوه منه، 
كمللل� اأخذوا يلقون عللللى البعث�ت الدينية 
مللل� رووه عنللله.  وقلللد روى عنللله تلميلللذه 
ج�بلللر بلللن يزيلللد اجلعفلللي �شلللبعني األف 
حديلللث. كمللل� روى عنللله اأب�ن بلللن تغلب 
جمموعلللة كبلللرة ملللن االأح�ديلللث، وقد 
حفلت املو�شلللوع�ت الفقهية بح�شلللد كبر 
ملللن رواي�تهم عنه فجميع اأبلللواب الفقه 
من العب�دات و�شللل�ئر العقود واالإيق�ع�ت 
مّدعملللة ب�لرواي�ت عنه، فك�ن املوؤ�ش�لللض 
والن��شلللر لفقه اأهلللل البيت اللللذي يحتّل 

ال�شلللدارة يف الفقه االإ�شلللامي.
االإمللل�م يف حم��شراتللله  يقت�شلللر  ومل 
وبحوثللله عللللى الفقللله االإ�شلللامي واإمنللل� 
خ��لللض جميع األلللوان العلوم من الفل�شلللفة 
وعلم الكام والطب، اأم� تف�شلللر القراآن 
الكلللرمي فقلللد ا�شلللتوعب اهتم�مللله، حيث 
ن اأكرث املف�شلللرين  خ�ش�ض وقتلللً� له، ودوَّ
مللل� يذهلللب اإليه ومللل� يرويه علللن اآب�ئه يف 
تف�شر االآي�ت الكرمية، وقد األف كت�بً� يف 
التف�شر رواه عنه زي�د بن املنذر الزعيم 

اجل�رودية. للفرقلللة  الروحي 
وممللل� جتدر االإ�شللل�رة اإليللله اأن االإم�م 
عليللله ال�شلللام قلللد حتلللّدث علللن اأحوال 
االأنبيللل�ء وم� القلللوه ملللن اال�شطه�د من 
فراعنلللة زم�نهلللم، كمللل� عر�لللض لبع�لللض 
اأكلللرث  اأخلللذ  وعنللله  واآدابهلللم  حكمهلللم 

الب�حثلللني يف اأحلللوال االأنبيللل�ء.
ب�شلللورة  ال�شلللام  عليللله  وحتلللّدث 
مو�شوعيلللة و�شللل�ملة عن ال�شلللرة النبوية 
و�شلللرح اأحوال الر�شول االأعظم �شلى اهلل 

عليللله واآله و�شللللم ومغ�زيللله وحروبه.
وقلللد رواه� عنللله ابن ه�شللل�م والواقدي 
واحللبلللي وغرهم ملللن املدّونني لل�شلللرة 

النبويلللة كم� روى عليه ال�شلللام عن النبي 
�شللللى اهلل عليللله واآله و�شللللم ب�شلللنده عن 
اآب�ئه جمموعة كبرة من االأح�ديث تتعلق 
ب�آداب ال�شلوك وح�شن االأخاق وم� ينبغي 
اأن يت�شف به امل�شلم من ال�شف�ت الرفيعة 
التي جتعلللله قدوة لغلللره... وروى ب�شورة 
�شللل�ملة االأحداث الت�ريخية التي جرت يف 
الع�شلللر االإ�شلللامي االأول، وقد نقله� عنه 
الطربي يف ت�ريخه والباذري يف اأن�ش�به.
ون�ظلللر عليه ال�شلللام ملللع بع�ض رج�ل 
الديلللن امل�شللليحيني، واالأزارقلللة، وجللل�دل 
امللحديلللن، وق�وم الغلللاة، وقد خرج من 
من�ظراتللله وهو ظ�فلللر واعرتف اخل�شم 
بقدراتللله العلمية والعجز علللن جم�راته.

لقد تلللرك االإمللل�م عليه ال�شلللام ثروة 
فكريلللة ه�ئللللة تعلللد ملللن ذخ�ئلللر الفكلللر 
االإ�شلللامي ومن من�جم الرثوات العلمية 
يف االأر�ض ولي�لللض من امل�شلللتط�ع ت�شلللجيل 
جميع مللل� اأثر عنه من العللللوم واملع�رف.

وعلى اأي حللل�ل ف�إن الت�ريلللخ مل يعرف 
اإم�ملللً� كمحملللد الب�قر عليه ال�شلللام قد 
وقف حي�ته كله� لن�شر العلم واإذاعته بني 
الن��لللض، فك�ن - فيم� يقلللول الرواة - قد 
اأقللل�م يف يرثب �شللل�دنً� اأمينلللً� ك�جلبل اأو 
ك�لبحلللر وهو يغلللذي رج�ل الفكلللر ورواد 
العللللم بفقهه وعلمه التلللي حتمل عن��شر 
التقلللدم، وعن��شلللر احلي�ة ال لهلللذه االأمة 

فح�شلللب، واإمن� للن��ض جميعً�.
ملللن  االإ�شلللامي  العللل�مل  وا�شلللتمد 
االإم�م جميع مقوم�ت نهو�شه وارتق�ئه، 
ومل يقت�شلللر امللللد الثق�يف الذي ي�شلللتند 
اإليه عللللى ع�شره واإمن� امتد اإىل �شللل�ئر 
الع�شلللور التي تللللت بعده، فقلللد تبلورت 
احليللل�ة العلمية، وتطلللورت العلوم تطورًا 
ه�ئلللًا مم� ازدهرت به احليللل�ة العلمية 

االإ�شام. يف 
االإ�شلللام  يف  الثق�فيلللة  احليللل�ة  اإن 
مدينلللة لهذا االإم�م العظيلللم فهو الب�عث 

والق�ئلللد له� عللللى امتلللداد الت�ريخ.
وكمللل� ك�ن االإم�م الب�قر عليه ال�شلللام 

من عم�لقة الفكر والعلم يف االإ�شام فقد 
ك�ن ملللن اأبلللرز اأئمة امل�شللللمني فيم� اأوتي 
من عظيم االأخاق والتجرد من كل نزعة 
م�ديلللة اأو اأن�نيلللة، فك�ن يف �شللللوكه ميثل 
روح االإ�شلللام وفكره وانطاقه يف هداية 

اأخاقهم. وتهذيب  الن��ض 
ويجملللع املوؤرخون اأنه ك�ن م�شلللغواًل يف 
اأكلللرث اأوق�ته بذكلللر اهلل، واأنللله ك�ن ينفق 
لي�ليه �شللل�هرًا يف ال�شلللاة هلل ومن�ج�ته 
�ِشللل�أنه �شللل�أن اآب�ئللله الذين هلللم م�ش�بيح 
الهدايلللة والتقلللوى يف االأر�لللض فزهلللد يف 
الدني�، وابتعد عن جميع زخ�رفه�، واجته 
بقلبه وعواطفه نحو اهلل ف�آثر ط�عته على 
كل �شللليء، وعلى كل م� يقربه اإليه زلفى.
حت�كلللي  االإمللل�م  �شلللرة  ك�نلللت  لقلللد 
�شلللرة جده الر�شلللول االأعظم �شلى اهلل 
عليللله واآلللله و�شللللم يف جميلللع مكون�تهللل� 
وذاتي�تهللل�، وال يلللك�د يقراأهللل� اأحلللد اإال 
مذهلللب،  كل  االإعجللل�ب  بللله  ويذهلللب 

ومي�شلللي بللله االإكبللل�ر اإىل غلللر حد.
       من حكمه الق�شار عليه ال�شالم

- مللل� �شللليب �شللليء ب�شللليء اآخلللر خر 
من حللللم بعلم.

- الكم�ل كل الكمللل�ل: التفقه يف الدين، 
وال�شرب على الن�ئبة، وتقدير املعي�شة.

- ثاثلللة من ملللك�رم الدنيللل� واالآخرة: 
اأن تعفو عملللن ظلمك وت�شل من قطعك، 

اإذا جهل عليك. وحتلم 
- ال يكلللون العبلللد ع�مللللً� حتلللى ال يكون 
ح��شلللدًا ملن فوقه وال حمتقلللرًا ملن دونه.

- ثلللاث خ�شللل�ل ال ميلللوت �ش�حبهن 
اأبدًا حتلللى يرى وب�لهن: البغلللي، وقطيعة 
الرحم، واليمني الك�ذبلللة يب�رز اهلل به�.
- واإّن اأعجلللل الط�علللة ثوابلللً�: ل�شللللة 
فجللل�رًا  ليكونلللون  القلللوم  واإن  الرحلللم، 
فيتوا�شلون فتنملللى اأموالهم ويرثون، واإن 
اليملللني الك�ذبة وقطيعة الرحلللم ليذران 

الدنيللل� باقع ملللن اأهله�.
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)اإياِك اأعني وا�شمعي يا جارة(.
خرج �شلللهل بلللن م�للللك الفلللزاري يريد زيللل�رة النعمللل�ن، فمر 
ببع�لللض اأحيللل�ء طيء، ف�شللل�أل عن �شللليد احلي فقيل لللله ح�رثة 
ابلللن الم،، فتوجه اإىل دي�ره فلم يق�بل اأحلللدًا اإال اأخته، فق�لت 
له: انزل يف الرحب وال�شلللعة، فنلللزل ف�أكرمته، ثم خرجت من 
خب�ئهللل� فراأى جم�لهللل�، وك�نت عقيلة قومه� و�شللليدة ن�شللل�ئه� 
ف�أحب الزواج منه�، وهو ال يدري كيف يخربه� بذلك، فجل�لللض 

بفنللل�ء اخلب�ء، وهي ت�شلللمع كامه وجعل ين�شلللد ويقول:
واحل�شللل�رة البلللدو  خلللر  اأخلللت  يللل� 

فلللزارة فتلللى  يف  تريلللن  كيلللف 
معطللل�رة حلللرة  يهلللوى  اأ�شبلللح 

جللل�رة يللل�  وا�شلللمعي  اأعنلللي  اإيللل�ك 
فلم� �شلللمعت قوله عرفت اأنه يعنيه�.

فلمللل� رجلللع ملللن عنلللد النعمللل�ن نلللزل عللللى اأخيهللل� فخطبهللل� 
وتزوجهللل� و�شللل�ر بهللل� اإىل قومللله.

وهذا املثل ي�شرب ملن يتكلم بكام ويريد به �شللليئً� غره.
)اإنك ل جتني من ال�ش�ك العنب(.

راأى �شبي اأب�ه يغر�لللض �شلللجرًا يف الب�شلللت�ن، وبعد مدة ظهرت 
ثمللل�ره عنبً� حلوًا لذيذًا، فظن ال�شبي اأن كل م� يغر�شللله يخرج 
العنلللب، وذات يوم وجد �شلللجرة �شلللوك فغر�شللله� وانتظر مدة 
فوجد ال�شلللوك يظهر يف اأغ�ش�نه�، فق�ل له اأبوه: اإنك ال جتني 

من ال�شلللوك العنب، فا تنتظر ال�شللليء من غر اأهله.
ي�شلللرب هذا املثلللل يف من يرجو املعروف من غلللر اأهله اأو من 

يعمل ال�شر فينتظر من ورائه اخلر.
)تع�شت العجلة(

اأول ملللن قللل�ل هذا )فنلللد( موىل ع�ئ�شلللة بنت �شلللعد بلللن اأبي 
وق��لللض، وك�نلللت ع�ئ�شلللة اأر�شللللته ي�أتيهللل� بنللل�ر، فوجلللد قومً� 
يخرجون اإىل م�شر فخرج معهم ف�أق�م به� �شنة ثم قدم ف�أخذ 
نللل�رًا وجللل�ء يرك�ض فعرث وتبلللدد اجلمر، فق�ل: تع�شلللت العجلة 

)ي�شلللّب العجلة(.
اأ�شله� ف�شيح كلم�ت ع�مية 

)عربلللون(، تقلللول الع�ملللة: دفلللع فان عربلللون هذا ال�شللليء، 
والعربلللون وهو م� يقدمه امل�شلللرتي للب�ئع من الثملللن ليوؤكد له 

اأنه ملتلللزم بعقد البيع.
ورقعللله  ب�لكلللف،  اأو  كفلللً�  رقعللله  الع�ملللة:  تقلللول  )رقعللله(:   
ب�لع�شللل�، اإذا �شربللله به�، ويف اللغلللة الف�شيحلللة يق�ل: رقعه 
ب�ل�شلللوط اأو بكفللله: اأي �شربللله. وعليه فللل�إن هذا اال�شلللتعم�ل 

اأي�شً�. الع�ملللي ف�شيلللح 
من غريب القراآن الكرمي

)بتلللك(: قللل�ل اهلل تعللل�ىل يف �شلللورة الن�شللل�ء االآيلللة 119: 
}فليبتكـــن آذان األنعـــام{، البتلللك هو قطلللع االأع�ش�ء 

وال�شلللعر، يق�ل: بتك �شلللعره واأذنه.

مـــن اأمثـــال العرب
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 :8 االآيلللة  املزملللل  �شلللورة  يف  تعللل�ىل  اهلل  قللل�ل  )التبتلللل(: 
}وتبتـــل إليه تبتيا{، تبتلللل اأي: انقطع يف العب�دة واإخا�ض 

النيلللة هلل تعللل�ىل انقط�علللً� يخت�ض به.
 :12 االآيلللة  اللللروم  �شلللورة  يف  تعللل�ىل  اهلل  قللل�ل  )اأبل�لللض(: 
االإبا�لللض:  اجملرمـــون{،  يبلـــس  الســـاعة  تقـــوم  }ويـــوم 
احلزن املعرت�ض من �شلللدة الب�أ�لللض، يق�ل: اأبل�لللض، ومنه ا�شتق 

قيل. فيم�  اإبلي�لللض 
من باغة الر�شلللول االأكرم �شلى اهلل عليه واآله و�شلم

قللل�ل ر�شلللول اهلل �شللللى اهلل عليه واآلللله و�شللللم: »اإن اهلل لربي 
الأحدكلللم التملللرة واللقملللة، كم� يربلللي اأحدكم فلوه )الفر�لللض 
ال�شغلللر( وف�شيلللله حتلللى يكون مثل اأحلللد«. وهذه ا�شلللتع�رة، 
واملراد اأن اهلل �شلللبح�نه يجمع القليل اإىل القليل من �شدق�تكم 
والنلللزر ملللن قربكلللم ط�ع�تكلللم حتلللى يعظلللم �شلللره�، ويكرب 
�شغرهللل�، فيكون عظيم اجلزاء بح�شلللبه وجزيلللل الثواب على 
قلللدره، فجعلللل �شللللى اهلل عليه واآله و�شللللم ذلك كرتبيلللة الفلو 
والف�شيل، وتربيلللة الطفل ال�شغر، الأنه نقل من ح�ل ال�شعف 

وال�شغلللر على ح�ل اال�شلللتداد والكرب.
الفلو: بك�شلللر الف�ء و�شلللكون اللللام، وبفتح الفللل�ء و�شم الام 
وت�شلللديد اللللواو، وب�شم الف�ء، ولد الفر�لللض )املهلللر( ال�شغر 

ع�م. له  الذي 

من ن�ادر العرب
ك�ن رجلللل يّدعي ال�شلللعر وال ي�أبه له قومه، فقللل�ل لهم: اإمن� 
ال ت�أبهون يل من طريق احل�شلللد، فق�لوا: بينن� وبينك ال�شللل�عر 
ب�ّشللل�ر. فذهبوا عليه، فق�ل له: ان�شلللدين! ف�أن�شلللده، فلم� فرغ، 
قللل�ل له ب�شللل�ر: اإين الأظنك ملللن اأهل بيت النبلللوة، ق�ل له: وم� 
ذللللك؟ قللل�ل: الأن اهلل تع�ىل يقلللول: }وما علمناه الشـــعر وما 

ينبغـــي له{ )ي�لللض/69(، ف�شحلللك القوم، وخرجلللوا عنه.
ال�شعراء ق�ل 

ق�ل �ش�لح بن عبد القدو�ض:
ف�إنللله اخللللوؤون  الدهلللر  ت�أملللن  ال 

يلللوؤدب للرجللل�ل  قدملللً�  زال  مللل� 
غ�ش�نهللل� يف  االأيللل�م  وعواقلللب 

االأجنلللب االأعلللز  لللله  يلللذل  م�ش�لللض 
تفلللز ف�لزمهللل�  اهلل  تقلللوى  فعليلللك 

االأهيلللب البهلللي  هلللو  التقلللي  اإن 
واعملللل بط�عتللله تنلللل منللله الر�شللل�

مقلللرب لديللله  لللله  املطيلللع  اإن 
واقنلللع ففلللي بع�لللض القن�علللة راحلللة

املطللللب فهلللو  فللل�ت  ممللل�  والي�أ�لللض 
مذللللة ثلللوب  ك�شللليت  طمعلللت  فللل�إذا 

اأ�شلللعب املذللللة  ثلللوب  ك�شلللي  فلقلللد 
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اأ�شللل�ر بحلللث حديلللث اإىل اأن تنللل�ول الكثر من االأ�شلللم�ك قد 
ي�شللل�عد يف الوق�ية من االإ�ش�بلللة ب�الكتئ�ب.

واأظهلللر حتليلللل للللل26 درا�شلللة اأجريلللت عللللى اأكرث ملللن 150 
األف �شلللخ�ض انخف��شلللً� بواقع 17 يف املئة يف احتمللل�ل االإ�ش�بة 
ب�الكتئللل�ب لدى االأ�شلللخ��ض الذيلللن يتن�ولون كميللل�ت كثرة من 

. ل�شمك ا
واأحلللد االأ�شلللب�ب املحتمللللة التي اأو�شحهللل� الب�حثلللون هي اأن 
االأحم��لللض الدهنية املوجودة يف االأ�شلللم�ك قلللد تلعب دورًا مهمً� 

يف نواحلللي عديدة متعلقة ب�أن�شلللطة املخ.
وق�للللت موؤ�ش�شلللة "م�ينلللد" اخلريلللة التلللي تعنلللى ب�ل�شحلللة 
النف�شلللية اإن هذه الدرا�شلللة دعمت اأبح�ثً� اأخرى تظهر العاقة 

بني النظللل�م الغذائلللي واحل�لة املزاجية لاأ�شلللخ��ض.
وقللل�ل الب�حثون ال�شينيون الذين ن�شلللروا الدرا�شلللة يف دورية 
علم االأوبئة و�شحة املجتمع اإن العديد من الدرا�شللل�ت ال�شللل�بقة 
بحثت يف تن�ول االأ�شم�ك واالكتئ�ب، لكن النت�ئج ك�نت متب�ينة.

وحينمللل� فح�ض الب�حثلللون اأنواعلللً� خمتلفة من الدرا�شللل�ت، 
تو�شلوا اإىل اأن الت�أثر املن�عي لتن�ول كمي�ت كبرة من االأ�شم�ك 
ك�ن مرتبطلللً� بدرا�شللل�ت اأجريت يف اأوروب� ولي�لللض درا�شللل�ت من 

الع�مل. اأخرى من  من�طق 
ق�للللوا  التلللي  النتيجلللة  اإىل  للو�شلللول  منهلللم  حم�وللللة  ويف 
اإنهللل� ك�نلللت ق�شية مثلللرة للجدل، جملللع الب�حثلللون البي�ن�ت 
من جميع الدرا�شللل�ت ذات ال�شلة التلللي متكنوا من اإيج�ده� 

.2001 ع�م  منلللذ  واأجريت 
واأو�شحلللت نت�ئلللج التحليلللل وجود عاقلللة قوية بلللني االثنني، 

تنطبق على الذكلللور واالإن�ث.
ومل تتطلللرق نت�ئج الدرا�شلللة اإىل العاقة ال�شلللببية بني تن�ول 
االأ�شلللم�ك والوق�يلللة ملللن االكتئللل�ب، لكلللن ثمة نظريللل�ت مثرة 
لاهتم�م ب�ش�أن ال�شبب يف اأن االأ�شم�ك قد تكون مفيدة لل�شحة 

العقلية، ح�شلللبم� اأف�د الب�حثون.
نظام غذائي اأف�شل لل�شحة

وي�شلللر اأحد التف�شلللرات املحتملة اإىل اأن االأحم��ض الدهنية 
)اأوميغللل�-3( املوجلللودة يف االأ�شلللم�ك قد تكون ع�ملللًا مهم� يف 
ن�شللل�ط م�دتلللي الدوب�ملللني وال�شلللروتونني الكيمي�ئيتلللني اللتني 

يعتقلللد اأن لهمللل� دورًا يف االكتئ�ب.
وي�شلللر تف�شلللر اآخلللر اإىل اأن االأ�شلللخ��ض الذيلللن يتن�وللللون 
االأ�شلللم�ك بكرثة رمب� يتبعون نظ�مً� غذائيً� �شحيً� ب�شلللكل ع�م، 

وهو م� ينعك�لللض بدوره يف حت�شلللن �شحتهلللم العقلية.
وقللل�ل دونغفينلللغ ت�شللل�ننغ االأ�شلللت�ذ بكليلللة الطلللب بج�معة 
ت�شلللينغداو "زيللل�دة ا�شلللتهاك االأ�شلللم�ك قلللد تكلللون مفيلللدة 
يف الوق�يلللة االأوليلللة ملللن االكتئ�ب. هنللل�ك ح�جة لدرا�شللل�ت 
م�شلللتقبلية للبحلللث ب�شورة اأكرب فيمللل� اإذا ك�نت هذه العاقة 

تتنلللوع وفقً� لنوع االأ�شلللم�ك".
وق�لت رات�شللليل بويد مديلللرة املعلوم�ت يف موؤ�ش�شلللة "م�يند" 
اإن املوؤ�ش�شة ن�شرت موؤخرًا دليًا بعنوان "الطع�م واملزاج الع�م" 
ت�شمن ن�ش�ئح ب�ش�أن تن�ول "الدهون املفيدة" مثل تلك املوجودة 

يف االأ�شم�ك.
واأ�ش�فلللت "ملللن املهم علللدم التقليل ملللن اأهميلللة النت�ئج الأن 
هنللل�ك الكثر من العواملللل املختلفة وراء االإ�ش�بلللة ب�الكتئ�ب".
هلللذه  وجلللود  اأن  عللللى  ب�لفعلللل  نتفلللق  "لكننللل�  وت�بعلللت 
االأحم��لللض الدهنية يف النظللل�م الغذائي قد يكون مفيدًا، واأن 
الن��لللض يف هذا ال�شلللدد مبقدورهم اإدخ�ل تغيرات ب�شللليطة 

يكلللون له� ت�أثر كبلللر جداً".
واأ�شللل�رت اإىل اأنللله ب�لن�شلللبة لاأ�شلللخ��ض النب�تيني واأولئك 
الذيلللن ال يريلللدون تن�ول االأ�شلللم�ك، فهن�ك م�شللل�در اأخرى 
وكذللللك  واملك�شلللرات،  البلللذور  مثلللل  الدهنيلللة  لاأحم��لللض 

الغذائية. املكملللات 

تناول الأ�شماك 
قد يقي من الإ�شابة بالكتئاب

46

جيا
نل�

تك
م و

عل�



اإن ك�ن ارتفللل�ع درجلللة احللللرارة ينلللذر مب�ش�ئلللب لق�طنلللي 
املن�طق القطبية، مثل الدببة، ف�إن له فوائد جمة ب�لن�شلللبة اإىل 

البعو�ض الذي ين��شلللبه الطق�لللض احل�ر للتغذي على الدم�ء.
ونقللللت "رويلللرتز" علللن جمموعة ب�حثلللني اأن ارتفللل�ع درجة 
احللللرارة ي�شللل�عد البعو�ض القطبي على النمو ب�شورة اأ�شلللرع، 
واجتيللل�ز مرحلة ال�شلللرنقة التي جتت�زه� الرقلللة، االأمر الذي 
يف�شلللي اإىل زي�دة اأعداده ب�شلللكل الفت، كلللي يتغذى على دم�ء 

حيوان الرنلللة اأو االأيل االأمركي.
ويلللرى الب�حثلللون اأن النت�ئلللج التلللي جلللرى التو�شلللل اإليهللل� 

تظهلللر الط�بلللع املعقد لتغر املن�خ يف من�طلللق من قبيل القطب 
ل�شم�يل. ا

وينملللو البعو�ض القطبلللي يف الين�بيع واللللربك ال�شحلة التي 
تت�شلللكل ملللن ذوبللل�ن القمم اجلليديلللة، وهو م� جعلللل الب�حثني 

يدر�شلللون منط عي�شللله� يف بحرات وبرك غريناند.
وتو�شلللل الب�حثلللون اإىل اأنللله يف حللل�ل بلغت درجلللة احلرارة 
ب�ملنطقلللة القطبيلللة ال�شلللم�لية درجتني مئويتني وهو املتو�شلللط 
املتوقع من االأمم املتحدة، ف�إن البعو�ض �شللليكون ق�درًا بن�شلللبة 

53% لو�شلللول مرحلة البلوغ. 

ارتفاع احلرارة 
بالقطب ال�شمايل

 مفيد للبع��س
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اأعللللن مواطن�ن ت�يانديللل�ن عن اخرتاعهم� ل�شلللرتة مدرعة 
واقيلللة م�شنوعة من �شلللرانق دودة القز واملط�ط الطبيعي.

اأفللل�دت بذلك �شحيفلللة "ب�نكلللوك بو�شلللت" الت�ياندية التي 
ق�للللت اإن املهند�شلللني هم� مدير م�شنع احلريلللر اأورابني تخونغ 
نونغ نوي وم�شللل�عد االأ�شت�ذ يف كلية الهند�شة بج�معة هون ك�ين 

الت�ياندية ب�نلللوم كورن هوا هونغ.
واأ�ش�فلللت ال�شحيفلللة اأن ال�شلللرتة يلللرتاوح وزنهللل� بلللني 2.4 
كيلوغلللرام و4 كيلوغرامللل�ت ح�شلللب املوديلللل، وتبللللغ �شلللم�كته� 

�شلللنتيمرتين.
وق�ل املهند�شللل�ن اإن ال�شلللرتة بو�شلللعه� حتمل اإ�ش�بة ر�ش��ض 

البندقيلللة وامل�شد�لللض عيللل�ر 5.6 – 9 ميليمرتات. وف�شلللرا ذلك 
مبت�نلللة ع�ليلللة للحرير الطبيعلللي و�شلللرانق دودة القلللز ولزوجة 

املط�ط ال�شللل�ئل.
 واأ�شللل�رت ال�شحيفة اإىل اأن �شلللعر ال�شلللرتة اأقل مم� هو عليه 
ملوديلللات كا�شللليكية، وتبلغ كلفة املوديل اخلفيف لل�شلللرتة نحو 

دوالر.  100
وك�ن املهند�شللل�ن قلللد ح�شلللا عللللى بلللراءة االخلللرتاع، وق�ال 
اإنهمللل� ينوي�ن عر�لللض اخرتاعهم� على وزارة الدف�ع وال�شلللرطة 

جت�رب. الإجراء 

طلللور علم�ء بريط�نيون يف لندن اختب�رًا يك�شلللف عن الزي�دة 
يف معدل ال�شيخوخة لدى االأ�شخ��ض.

ويقلللوم االختبللل�ر ب�لك�شلللف علللن �شللللوك اأكلللرث ملللن م�ئة من 
املورثللل�ت اجلينية املوجلللودة يف الدم واملخ وان�شلللجة الع�شات.

وقللل�رن العلمللل�ء بني منللل�ذج من اأ�شلللخ��ض اأ�شحللل�ء يف عمر 
اخل�م�شة وال�شتني وبني اأ�شخ��ض اأ�شغر �شنً� للتو�شل اإىل منوذج 

للتقدم نحو ال�شللليخوخة ب�شكل �شحي.
وتبلللني للعلمللل�ء اأنه يف بع�ض احل�الت يكلللون العمر البيولوجي 

لاأ�شلللخ��ض اأكرب مبعدل 15 ع�مً� عن العمر احلقيقي.
ويقلللول العلم�ء اإنللله ميكن ب��شلللتخدام هلللذا االختب�ر حتديد 

االأ�شلللخ��ض االأكرث عر�شلللة لاإ�ش�بة ب�ملر�ض.

اخـــرتاع �شـــرتة مدرعـــة واقية 
م�شن�عة من �شـــرانق دودة القز 

تايالند يف 

علماء بريطاني�ن يط�رن اختبارا للك�شـــف 
ًعن معدلت ال�شيخ�خة
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قللل�ل ب�حثلللون �شينيلللون اإن "ت�شلللجيع االأطفللل�ل عللللى اللعب 
يف الهلللواء الطللللق مللللدة 40 دقيقة يوميلللً� قد ي�شللل�عد يف تقليل 

معلللدالت االإ�ش�بة بق�شلللر النظر.
وطلب الب�حثون من �شلللت مدرا�لللض اتب�ع هذا االأ�شلوب على 

مدار 3 �شنوات، وتبني ب�أنه مفيد.
وتدعلللم هذه التجربلللة النظرية التي تقلللول اإن على االأطف�ل 
اإيج�د توازن بني قي�مهم بن�شللل�ط�ت ذهنية مثل القراءة وتلك 

التلللي تتطلب منهم الروؤية عن بعد.
وق�ل اخللللرباء اإن "االإ�ش�بة بق�شر النظر اأمر �شللل�ئع جدًا، 

اإال اأن االأ�شب�ب التي توؤدي اليه غر معروفة".
وي�شللل�ب بق�شلللر النظر �شلللخ�ض من اأ�شل ثاثة اأ�شلللخ��ض 

يف اململكلللة املتحدة، وقد اأ�شحى االإ�ش�بة به اأمرًا �شللل�ئعً�.
النظر ق�شر 

وي�شللل�ب امللللرء بق�شلللر النظلللر اأو "myopia"، عندمللل� ال 
ت�شلللتطيع العلللني الرتكيز ب�شلللكل طبيعلللي مم� يجعل االأج�شللل�م 

�شب�بية. تبلللدو  البعيدة 
ويعتلللرب االإ�ش�بلللة بق�شر النظلللر مر�شً� وراثيلللً�، اإال اأنه ثمة 
عوامل اأخرى ت�شللل�هم يف االإ�ش�بة به مثل مت�شية اأوق�ت طويلة 

اأم�م �ش��شلللة الكومبيوتر اأو القراءة.
مينغونلللغ  الدكتلللور  اأجراهللل�  التلللي  الدرا�شلللة  يف  و�شللل�رك 
ابتدائيلللة يف ال�شلللني، وامتلللدت  وزملللاوؤه نحلللو 12 مدر�شلللة 

الدرا�شلللة مللللدة 3 �شلللنوات.
واأجلللربت 6 من هلللذه املدرا�لللض عللللى اإعطللل�ء التاميذ 40 
دقيقلللة ليق�شوهللل� يف اللعب يف الهلللواء الطلق، فيمللل� طلب من 
املدار�لللض الب�قية اإبق�ء التاميذ داخل املدر�شلللة خال فرتات 

اال�شرتاحة.
وخل�شلللت الدرا�شلللة بللل�أن ق�شللل�ء بع�لللض الوقلللت يوميلللً� يف 
الهواء الطلق ي�شللل�هم يف تقلي�ض ال�شللل�ع�ت التلللي نق�شيه� يف 
ن�شللل�ط�ت تتطلب ق�ش�ء وقت طويل اأم�م �ش��شللل�ت الكومبيوتر 
اأو الهواتلللف الذكيلللة، اإ�ش�فة اإىل اأن احل�شلللول على مزيد من 

ال�شلللوء الطبيعي ي�شللل�عد يف منو العلللني ووظيفته�.

لعب الأطفال يف اله�اء الطلق 
"مفيد لعي�نهم"
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يف هلللذا اليلللوم وعلى روايلللة ك�ن زف�ف 
ال�شللليدة ف�طملللة الزهراء الأملللر املوؤمنني 

ال�شام. عليه 

يف هلللذا اليلللوم ك�ن ا�شت�شللله�د االإمللل�م 
الب�قلللر عليللله ال�شلللام، م� بني �شلللنة 114 
و�شنة 117 للهجرة يف اأي�م ملك ه�ش�م بن 

عبد املللللك عليه اللعنة.

االأيللل�م  ملللن  وهلللو  عرفلللة  يلللوم  هلللو   -
العظيمة يف االإ�شلللام، وفيه ي�شتحب زي�رة 
االإمللل�م احل�شلللني عليه ال�شلللام واحل�شور 
عند قربه ال�شلللريف ف�إنَّ فيه ثوابً� عظيمً�، 
االإمللل�م  قلللراءة دعللل�ء  ي�شلللتحب  وكذللللك 
احل�شني عليه ال�شام يف يوم عرفة ف�إنَّ له 

عظيمة. جليللللة  مع�ين 
�شلللتني  �شلللنة  ملللن  اليلللوم  هلللذا  ويف   -
للهجرة ا�شت�شلللهد م�شللللم بن عقيلللل عليه 
الرحمة والر�شوان وهللل�ين بن عروة عليه 
الرحمة، وقطع راأ�شللل�هم� ورمي بجثتيهم� 

من على �شلللطح ق�شلللر االإم�رة.
ويف هلللذا اليوم جللل�ء االأملللر االإلهي اإىل 
النبلللي �شلى اهلل عليه واآله و�شللللم اأن ي�أمر 
الن��لللض بغللللق اأبوابهم التي ك�نت �شللل�رعة 

على امل�شجد وا�شتثنى من ذلك ب�ب النبي 
�شلى اهلل عليه واآله و�شللللم وب�ب علي عليه 

ال�شلللام وهي من كرام�ته عليه ال�شام.
العا�شر الي�م 

هلللذا اليلللوم هلللو عيلللد االأ�شحلللى، وهو 
يوم �شلللريف مب�رك ينبغي اإحي�وؤه ب�لدع�ء 

والتهليل. والتكبلللر  وال�شاة 
اخلام�س الي�م 

يف هلللذا اليلللوم وللللد االإمللل�م عللللي بلللن 
حممد اله�دي عليه ال�شلللام على امل�شهور 
من االأقوال، يف �شنة 212 للهجرة يف قرية 

�شري� قلللرب املدينة املنورة.
ع�شر الثامن  الي�م 

- وهلللو امل�شلللمى بيوم الغديلللر، وهو من 
اأعظلللم االأيللل�م وهو عيلللد اآل حممد عليهم 
ال�شلللام، وهو يوم الوالية واإمتللل�م الدين، 
يلللوم وقف النبلللي االأعظم �شللللى اهلل عليه 
واآلللله و�شللللم يف غديلللر خم ب�أملللر من اهلل 
�شلللبح�نه واأمر اأْن يجمع له الن��ض فرفع يد 
االإم�م علي عليه ال�شام من بعد اأْن خطب 
يف الن��لللض خطبة بليغة طويلة ون�دى: »من 
كنت مواله فعللللي مواله اللهم وال من وااله 
وعللل�د من ع�داه وان�شر من ن�شره واخذل 

خذله«. من 
- ويف هلللذا اليلللوم من �شلللنة35 للهجرة 
ب�يع الن��لللض االإم�م اأملللر املوؤمنني علي بن 

اأبلللي ط�للللب عليللله ال�شلللام ب�خلافة بعد 
موت عثمللل�ن بن عف�ن.

ن�شللل�رى  ملللع  املب�هللللة  يلللوم  وهلللو   -
جنران، وقد اأخرج الر�شلللول الكرمي �شلى 
اهلل عليللله واآله و�شللللم معللله للمب�هلة علي 
ابلللن اأبي ط�للللب عليه ال�شلللام وال�شللليدة 
ف�طمة الزهراء واحل�شن واحل�شني عليهم 

ال�شام.
اأملللر  ت�شلللدق  اليلللوم  هلللذا  ويف   -
املوؤمنلللني عللللي عليه ال�شلللام بخ�مته على 

ال�شللل�ئل اأثنللل�ء ركوعللله عليللله ال�شلللام.
والع�شرون اخلام�س  الي�م 

وهو يوم نزول �شلللورة هل اأتى بحق اأهل 
البيت عليهم ال�شام ل�شي�مهم ثاثة اأي�م 

على التوايل.
والع�شرون ال�شـاد�س  الـيـ�م 

يف هلللذا اليلللوم طعن اأبو لوؤللللوؤة عمر بن 
اخلط�ب من �شلللنة 23 للهجلللرة، وك�ن اأبو 

للمغرة. عبدًا  لوؤلوؤة 
والع�شرون الثامن  الي�م 

يف هلللذا اليلللوم ملللن �شلللنة 63 للهجلللرة 
وعللللى راأي ال�شللليخ عب��لللض القملللي وقعت 

احلرة. ح�دثلللة 

ال�شاد�س الي�م 

ال�شابع الي�م 

التا�شع الي�م 

العا�شر الي�م 

ع�شر اخلام�س  الي�م 

ع�شر الثامن  الي�م 

والع�شرون الثالث  الي�م 

الي�م اخلام�س والع�شرون

الـيـ�م ال�شـاد�س والع�شرون

الي�م الثامن والع�شرون
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اأفقي
1. ا�شلللم واللللد االإمللل�م احلجة عليه ال�شلللام - واللللدة االإم�م 

احلجة عليه ال�شلللام.
2. البلدة التي ولد فيه� احلجة عليه ال�شام - لي�ض �شدك.

3. حلللرف جلللر يدل على املعيلللة - لقب االإم�م احل�دي ع�شلللر 
ال�شام. عليه 

4. مقلوب اأحد اأع�ش�ء البدن - اعتذر - م�دة ق�تلة.
5. يتوقع - حرف نداء.

6. غر مطبوخ - �شكن اأو هداأ.
7. �شهر غر مرتب - علقم - اآلة لطحن احلنطة.

8. اأ�شهر فريق ا�شب�ين ري��شي.
9. مبعنى الريح - ح�شرة �شغرة ك�لبعو�شة.

عليللله  املهلللدي  مللل�م  االإ فيللله  تلللوىل  اللللذي  ال�شلللهر   .10
االإم�ملللة. ال�شلللام 

عم�دي
1. يرثب - لي�ض بحرًا وال جوًا.

2. م�دة ت�ش�ف لل�شندوي�ض - مقلوب معنى النعراين.
3. رقد - ا�شم مدينة طهران قدميً�.

4. احل�كلللم العب��شلللي اللللذي قتلللل االإمللل�م الع�شلللكري عليللله 
ال�شلللام - مع�مللللة جت�رية.

5. مقللللوب �شلللوت اجلر�لللض - يللل� ق�ئم... حمملللد - مك�ن 
االأنع�م. �شوم 

6. اأ�شرع غر مرتبة - حيوان بحري خطر على االإن�ش�ن.
7. ن�ئب االإم�م احلجة عليه ال�شام - ا�شتج�ب.

8. ذكلللره اهلل يف القلللراآن بعنوان حلمً� طريلللً� - مقلوب معنى 
الرزن.

9. فرح الزواج - لي�ض �شلدًا.
10. ا�شم عمة االإم�م الع�شكري وق�بلة ال�شيدة نرج�ض.

جدول
الكلمات املتقاطعة
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هلللل تعللللم اأن اأ�شلللعة الليزر اأقلللوى من 
�شلللع�ع ال�شم�لللض ب�أربع مرات

هلللل تعللللم اأن االأفق هلللو نقطلللة التق�ء 
ال�شلللم�ء ب�الأر�لللض اأو ب�لبحر.

هل تعلم اأن مثللللث الدم�ر هو التدخني 
واخلمور واملخدرات.

هل تعلم اأن م� يطللللق عليه مثلث املوت 
هو اخلوف واجلوع واحلرب.
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الليلللل  منت�شلللف  بللللد  اأن  تعللللم  هلللل 
الرنويج. هلللو 

هلللل تعللللم اأن بلللاد مللل� بني 
النهريلللن هلللي العراق.

هلللل تعللللم اأن بلللاد ال�شلللند 
ب�ك�شلللت�ن. هي 

هل تعلم اأن باد الواق واق هي الي�ب�ن.

اأفغ�ن�شلللت�ن  اأن  تعللللم  هلللل 
ك�نت ت�شمى قدميً� خرا�ش�ن، 
معنللل�ه  ف�ر�شلللي  ا�شلللم  وهلللو 
منهللل�  ت�شلللرق  التلللي  االأر�لللض 

ال�شم�لللض.

مدينلللة  اأن  تعللللم  هلللل 
بهلللذا  �شلللميت  دم�شلللق 
اال�شم الأنهم )دم�شقوا( 
الفعلللل  ملللن  بن�ئهللل�  يف 
)دم�شلللق( اأي اأ�شرعوا.
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ا�شـــرتى رجـــل �شحنًا لقطـــًا، وقال 
كبـــريًا  كلبـــًا  ا�شـــرتى  اإنـــه  لأولده 
وو�شعه علـــى ال�شـــطح، ف�شعد اأحد 
الأولد ليتاأكد ونزل مرتعبًا، �شـــاأله 
اأخ�ته: هـــل راأيت الكلب؟ اأجابهم: 
كال ولكنـــي راأيت ال�شحن الذي ياأكل 

. فيها

كان اأين�شـــتاين ل ي�شـــتغني اأبدًا 
عـــن نظارتـــه، وذات مـــرة ذهـــب 
اإىل اأحـــد املطاعـــم واكت�شـــف اأن 
نظارته لي�شـــت معه.. فلمـــا اأتاه 
اخلـــادم بقائمة الطعـــام ليختار 
منها ما يريد، طلب منه اأين�شتاين 
اأن يقراأهـــا لـــه.. فاعتذر اخلادم 
قائاًل: اإنني اآ�شـــف يا �شيدي، فاأنا 

اأمي وجاهـــل مثلك!!

ا�شـــتيقظ الرجـــل علـــى ال�شجيج 
يف البناية، خرج لي�شـــتعلم الأمر، 
فقالـــ�ا له: اإن م�اد �شـــامة ت�جد 
يف ميـــاه البناية، �شـــاألته زوجته: 
مـــا �شـــبب هـــذا ال�شجيـــج؟ اأجاب 
الرجـــل: ل �شـــيء، ا�شـــربي املـــاء 

واأكملـــي ن�مك!
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اأن  اأعرابيـــًا  م�شـــكني  �شـــاأل 
يعطيه حاجة، فقال: لي�ـــس 
عندي ما اأعطيه للغري فالذي 
عندي اأنـــا اأحق النا�ـــس به. 
فقـــال ال�شـــائل: اأيـــن الذين 
ي�ؤثرون على اأنف�شهم؟ فاأجابه 
الأعرابي: ذهبـــ�ا مع الذين 
اإحلافـــًا  النا�ـــس  ي�شـــاأل�ن  ل 

)اإحلاحًا(.

مـــات اأحـــد املج��ـــس وكان 
فقـــال  كثـــري،  ديـــن  عليـــه 
بع�ـــس غرمائه ل�لـــده: ل� 
بعـــت دارك ووفيت بها دين 
اإذا  ال�لد:  والدك.. فقـــال 
اأنـــا بعـــت داري وق�شيت بها 
عن اأبـــي دينه فهـــل يدخل 
اجلنة؟ فقالـــ�ا: ل.. فقال 
ال�لد: فدعـــه يف النار واأنا 

الدار! يف 

بخيـــل طلبـــ�ا منه مـــاًل لبناء 
�ش�ر املقربة، فاأجابهم: ل داعي 
لذلك، مل اأ�شمع بحياتي اأن ميتًا 

هرب!! قد 
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والثقافية الفكرية  ال�ش�ؤون   �شدر حديثًا عن ق�شم 
فــــــــي العتـــبـــــــــــــة احل�شينـــيــــــــــة املقد�شــــــــــــة

العلمية  واملقالت  البح�ث  ا�شتقبال  يف  البدء  عن  ال�ارث  جملة  اإدارة  تعلن 
�شتخ�شع  املقالت  اأن  علمًا  القادمة،  املجلة  اأعداد  �شمن  لن�شرها  والإ�شالمية 

العلمي. للتقييم 
يرجى اإر�شال الأعمال على الربيد اللكرتوين التايل:

Email: dirasatislamia@gmail.com

للح�شلول على الن�شلخة 
الرقميلللللللللللللة للمجلللللللة 
ام�شلللللللح هذا الكلللللللللود


