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ال�صّيد علي عبا�س املو�صوي

ل�����������ص�����ان

��������ص�������دق

ومهما  �سفاته،  في  الإن�سان  يخرج  ل 

بلغ من الدرجات العليا من الكمال المادّي 

وهذه  الب�سرّية.  الطبيعة  عن  والمعنوّي، 

الطبيعة تتطّلب اأمورًا تدفع الإن�سان للعمل 

على ال�ستجابة لها وتلبيتها. ولكّن الإن�سان 

وال�سراط  الهدى  طريق  في  ي�سير  ال��ذي 

الم�ستقيم يعمد اإلى تلبية ذلك من خالل ما 

اأمر اهلل به، فال يعتدي ول يتعّدى الحدود 

�سبيل اهلل  ع��ن  م��ن يخرج  ���ا  واأمَّ الإل��ه��ّي��ة. 

و�سائل  له من  ُيتاح  ما  بكلِّ  فيتو�ّسل  وهداه 

وطرق لتلبية تلك الحتياجات.

الفطريَّة  الح��ت��ي��اج��ات  ه����ذه  وم����ن 

بين  الح�سن  ال��ذك��ُر  ال��ث��اب��ت��ة  ��ة  الإن�����س��ان��يَّ

لل�سهرة  ورغبٌة  ميٌل  الإن�سان  ففي  النا�س. 

يكون  واأن  بالخير،  النا�س  بين  يذكر  ولأْن 

معروفًا بذلك بين النا�س، يجري ذكره على 

قد  الفطرة  وهذه  والثناء.  بالمدح  الأل�سن 

ت�سير بالإن�سان نحو الكمال المعنوّي فُتعلي 

من �ساأنه عند اهلل وعند النا�س، وهذا هو 

عّز  هلل  نف�سه  اأخل�س  ال��ذي  الموؤمن  حال 

في  تنحرف  قد  الفطرة  هذه  ولكن  وج��ّل. 

اأحياٍن اأخرى فت�سير بالإن�سان نحو الهبوط 

وال�سقاء والحرمان المعنوّي عندما ل يكون 

الميل لذلك مع الإخال�س هلل عز وجل.

فالإ�سالم لم يحارب حاجة الإن�سان اإلى 

بال�سهرة،  المعا�سر  عالمنا  في  ى  ي�سمَّ ما 

علي  الموؤمنين  اأم��ي��ر  الإم���ام  ير�سدنا  ب��ل 

الأ�ستر  )ع��ه��د  البالغة  نهج  ف��ي   Q

طريق  هو  الح�سن  الذكر  اأّن  M(اإلى 

على  ُي�سَتدلُّ  ��م��ا  »اإنَّ ال�سالحين:  معرفة 

اِلحيَن بما ُيجري اهلل لهم على األ�سن  ال�سّ

اإليك ذخيرة  الذخائر  اأحبُّ  فليكن  عباده، 

العمل ال�سالح«. نعم حبُّ ال�سهرة هذا اإنَّما 

ل دافعًا  يكون بابًا من اأبواب الخير اإذا �سكَّ
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لالإن�سان لكي ياأتي بالعمل ال�سالح الموجب 

ذلك  يتنافى  اأن  دون  النا�س،  بين  لل�سهرة 

مع الإخال�س هلل عّز وجّل.

�سهرة  ك���لَّ  اأنَّ  ي��ع��ن��ي  ل  ه���ذا  ول��ك��نَّ 

ممدوحة، بل من ال�سهرة ما يكون مذمومًا، 

والف�سق  بالمع�سية  الإن�سان  ي�ستهر  ك��اأن 

والعياذ باهلل، اأو ي�ستهر بالظلم وال�ستبداد 

بعمل  ي�ستهر  اأن  اأو  النا�س،  على  والتعدي 

يكون عمله خال�سًا هلل عّز  ولكن ل  الخير 

وجل، بل تكون ال�سهرة هي الغاية المطلوبة، 

فيكون الإح�سان اإلى النا�س لأجل اأن ُيذَكَر 

والعطاء  المح�سنين،  من  باأّنه  النا�س  بين 

مّما رزقه اهلل من المال لأجل اأن ُيذَكَر بين 

في  والح�سور  كريم،  معطاء  باأّنه  النا�س 

بين  ُيذَكَر  اأن  لأجل  والمجال�س  الم�ساجد 

يخرج  وهكذا  الموؤمنين،  من  باأّنه  النا�س 

وجل  عز  هلل  العمل  اإخال�س  عن  الإن�سان 

اإلى نوٍع من ال�سرك الخفّي.

اأن  ينبغي  عليه  ُن��ق��ِدُم  عمٍل  ك��لِّ  ففي 

ونّية  ن��ف��و���س��ن��ا.  ف���ي  الإخ���ال����س  ن��ح�����س��ر 

مع  اإطالقًا  تتنافى  ل  العمل  في  الإخال�س 

النا�س،  بين  بخيٍر  يذكر  لأن  الإن�سان  حبِّ 

بالعمل  الإن�سان  ياأتي  اأن  �سوره  واأف�سل 

عّز  اهلل  اإل��ى  ويلجاأ  وج��ل،  عّز  هلل  خال�سًا 

وجل فيطلب منه اأن يكون ذكره بين النا�س 

طيبًا، فهو بهذا يكون مخل�سًا هلل عّز وجل 

لأّنه  النا�س  بين  لل�سهرة  طلبه  ف��ي  حّتى 

يطلب ذل��ك م��ن اهلل ع��ّز وج��ل، وه��ذا هو 

�سّر دعاء اأبي الأنبياء اإبراهيم Q اإلى 

اهلل عز وجل في قوله: {َربِّ َهْب ِلي ُحْكًما 

اِلِحيَن* َواْجَعل لِّي ِل�َشاَن  َواأَْلِحْقِني ِبال�شَّ

ْدٍق ِفي اْلآِخِريَن} )ال�سعراء: 83� 84(. �شِ

رب  هلل  ال��ح��م��د  اأن  دع���وان���ا  واآخ�����ر 

العالمين  
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اآية اهلل ال�صيخ جوادي اآملي

»المهديون« جمع مهدي. واأ�صل »مهدي« يعود اإلى »مهدوي« 

وهو ا�صم مفعول من »هدى يهدي« وبمعنى المهدي.

المهديون الإلهيون

اإنَّ هداية الآخرين وكون ال�سيء هاديًا، 

بالأ�سالة  تعالى  هلل  التابعة  الكمالت  من 

 { ِلْلَحقِّ َي���ْه���ِدي   
ُ ّ
الل {ُق����ِل  وال���س��ت��ق��الل: 

)يون�س: 35(، و{اإِنَّ َعلَْيَنا َلْلُهَدى} )الليل: 

12(. ثم اإنَّ الآخرين يهتدون ببركة هدايته: 
ِ َحِنيًفا َوَلْم 

ّ
ًة َقاِنًتا لِل مَّ

{اإِنَّ اإِْبَراِهيَم َكاَن اأُ

َيُك ِمَن اْلُم�ْشِرِكيَن*�َشاِكًرا لأَْنُعِمِه اْجَتَباُه 

)النحل:  �ْشَتِقيٍم}  مُّ ��َراٍط  ���شِ اإَِل���ى  َوَه����َداُه 

120 � 121(. وقد خاطب اهلل تعالى الر�سول 

َلى  ��ِن��ي َه��َداِن��ي َربِّ��ي اإِ الأك��رم P: {ُق��ْل اإِنَّ

�ْشَتِقيٍم} )الأنعام: 161(، {ُقْل اإِن  َراٍط مُّ �شِ

لُّ َعلَى َنْف�ِشي َواإِِن اْهَتَدْيُت  نََّما اأَ�شِ �َشلَْلُت َفاإِ

َفِبَما ُيوِحي اإَِليَّ َربِّي} )�سباأ: 50(. 

الأنبياء  حتى  اإن�سان،  اأّي  يوجد  ل  اإذًا، 

الإلهية،  الهداية  عن  ي�ستغني  العزم،  اأولو 

مبتغاه.  اإل��ى  �سخ�س  اأي  ي�سل  ل  وبدونها 

 :Q اإبراهيم  ومن هنا جاء قول النبي 

اْلَقْوِم  ِمَن  لأُكوَننَّ  َربِّ��ي  َيْهِدِني  ْم  لَّ {َلِئن 

واأ�سحاب   .)77 )الأن���ع���ام:  ��ي��َن}  ��الِّ ال�����شَّ

اأي الهداية  الجنة يعترفون بالبركة الإلهية 

ومبتغاهم:  مق�سودهم  اإلى  اأو�سلتهم  التي 

ِلَهَذا  َه��َداَن��ا  ����ِذي  الَّ  ِ
ّ

لِل اْل��َح��ْم��ُد  {َوَق���اُل���واْ 

 {
ُ ّ
َه���َداَن���ا الل اأَْن  َل���ْول  ِل��َن��ْه��َت��ِدَي  ��ا  ُك��نَّ َوَم���ا 

تقدم  م��ا  ع��ل��ى  ب��ن��اًء   .)43 )الأع�������راف: 

�َشالاًّ  {َوَوَج�����َدَك  تعالى:  قوله  معنى  ف��اإن 

هو  تعالى  اهلل  اأّن   )7 )ال�سحى:  َف��َه��َدى} 

الذي هداك واإل لكنت �ساًل، وهذا المعنى 

ل اإ�سكال فيه. 

في  ن�سيب  لأح��د  كان  اإذا  والخال�سة: 

��ون المهديُّ
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من  هدايته  بعد  اأوًل  فهذا  الآخرين  هداية 

اأن يكون ماأمورًا من  وثانيًا  تعالى،  قبل اهلل 

قبل اهلل تعالى بهداية الآخرين، فاهلل تعالى 

ِتَينَُّكم  َياأْ ا  مَّ {َفاإِ الهداية:  ومنبع  م�سدر  هو 

نِّي ُهًدى} )طه: 123(. مِّ

بهداية  الإلهيون  الأنبياء  يقوم  اأن  وقبل 

الآخرين، فهم مهدّيون من قبل اهلل تعالى؛ 

فما لم يهتدوا ل يمكنهم الهداية.

م ف� »المهدي« هو �سفة  بناًء على ما تقدَّ

�سفة  هو  المع�سوم  اأن  كما  الأنبياء؛  كافة 

 .R جميع الأئمة

الهداية لزمة الر�صالة والإمامة

 P لقد ترافقت ر�سالة الر�سول الأكرم

بم�ساألة الهداية ب�سكل دائم؛ {اأَْر�َشَل َر�ُشوَلُه 

»الباء«  وح��رف   .)9 )ال�سف:  ِب��اْل��ُه��َدى} 

يفيد تالزم الر�سالة والهداية. وي�سدق هذا 

هي  التي  الإمامة  في  اأي�سًا  ال�سامي  الأم��ر 

الخالفة ال�سحيحة للر�سالة؛ واإل فلن يكون 

لخالفة الر�سول P ن�ساب مقبول.

والإمام الذي يمتلك اأعلى مراتب ملكة 

ذلك  اإلى  بالإ�سافة  هو  العدالة 

اأي�سًا،  الآخرين  وه��ادي  مهدي 

وهو من اأف�سل عباد اهلل تعالى: 

»فاعلم اأن اأف�سل عباد اهلل عند 

اهلل اإم���ام ع��دل ُه����ِدَي وَه��دى 

فاأقام �سّنة معلومة واأمات بدعة 

ُي�ستعطى  بنا   ...«  ،
)1(

مجهولة«

.
)2(

الهدى وُي�ستجلى العمى« 

من جهة اأخرى، فاإن الذين 

 R المع�سومين  الأئمة  من  ي�ستفيدون 

ي�ست�سيئون  ال��ذي��ن  العقول  اأ���س��ح��اب  ه��م 

بنور الهداية واأ�سحاب الروؤى الذين وجهوا 

يقول  لذلك  التقوى؛  منارة  نحو  اأنظارهم 

العقول  »اأي����ن   :Q ال��م��وؤم��ن��ي��ن  اأم��ي��ر 

والأب�سار  الهدى  بم�سابيح  الم�ست�سحبة 

.
)3(

الالمحة اإلى منار التقوى؟« 

التمهيد للعدالة العامة

بال�سوء  الأّمارة  القبيحة  النف�س  اأن  كما 

القد�سي  العقل  كذلك  القبائح،  نحو  تقود 

الأّمار بالح�سنى يقود نحو الجمال. والعقل 

العادي يحفظ ذاته عن الأهواء ول ي�ست�سلم، 

يبتعد  ل  القد�سي  العقل  ولكن 

يتولى  ب��ل  فقط،  الأه����واء  ع��ن 

ال�سوؤون،  جميع  ف��ي  الإم��ام��ة 

كل  ويجعل  الأه����واء  ف��ي��رّو���س 

على  لي�سير  يتحول  ان��ح��راف 

ال��م�����س��ت��ق��ي��م. وقد  ال�����س��راط 

الموجود  ال��م��ه��دي  ح��ول  ج��اء 

الهوى  »يعطف  الموعود|: 

على الهدى اإذا عطفوا الهدى 

هو  ال���م���ه���دي 

���ص��ف��ة ك��اف��ة 

اأن  كم�ا  الأنبياء؛ 

هو  المع����صوم 

ج�مي���ع  �ص�ف�ة 

.R الأئ���م���ة 
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 .
)4(

على الهوى«

يتعلق  ف���ي���م���ا  واأم��������ا 

فقد  »ال��م��ه��دي«،  بت�سمية 

 Q س��ئ��ل الإم�������ام ال���ب���اق���ر���

يهدي  لأنه  المهدي  �ُسّمي  »فاإنما  فاأجاب: 

لأمر خفي ي�ستخرج التوراة و�سائر كتب اهلل 

التوراة  اأه��ل  بين  فيحكم  انطاكية  غار  من 

وبين  بالإنجيل  الإنجيل  اأهل  وبين  بالتوراة 

اأهل  وبين  بالزبور  الزبور  اأهل 

اإليه  وُتجمع  بالفرقان  الفرقان 

الدنيا كلها ما في بطن  اأم��وال 

.
)5(

الأر�س وظهرها...« 

لها  م�سابهة  رواي��ة  ونقلت 

 :Q ال�سادق  الإم���ام  عن 

»لأن������ه ي���ه���دي اإل�����ى ك���ل اأم���ر 

القائم  �ُسّمي  »اإنما   ،
)6(

خفي«

م��ه��دي��ًا لأن���ه ي��ه��دي اإل���ى اأم��ر 

م�سمون  اإن   .
)7(

عنه« م�سلول 

ي�سير  ال���رواي���ات  ه���ذه  جميع 

الع�سر|  ولي  الإمام  اأن  اإلى 

من  خا�سة  ب��ه��داي��ة  �سيحظى 

ي��خ��ف��ى عنه  ف��ال  ت��ع��ال��ى،  اهلل 

الكتب  كافة  وي�ستخرج  �سيء. 

ال�سماوية على اأثر هذه الهداية 

وهكذا  بكتابهم،  كتاب  اأ�سحاب  كل  ويكلم 

هداية  من  �سك  دون  من  �سيتمكن  �سخ�س 

عالميًا  دي��ن��ًا  الإ���س��الم  و�سيجعل  ال��ع��ال��م، 

ويحقق العدالة المنتظرة.

العتقاد بالمهدوية في التاريخ

العالمي  المنجي  بظهور  العتقاد  ُوجد 

الذي �سيمالأ الأر�س ق�سطًا وعدًل في جميع 

الب�سرية،  المذاهب  وحتى  الإلهية  الأدي��ان 

اأّن  اإّل  ال��ف��ط��ري��ة.  للعقائد  ردي��ف��ًا  وُج��ِع��ل 

حول  كثيرة  تفا�سيل  قّدم  الإ�سالمي  الدين 

العتقاد  هذا  ج��ذور  ح  وو�سّ الموعود  ذاك 

الفطري.

الأمر  هذا  على  الكريم  القراآن  واأك��د 

م��ت��ح��دث��ًا ع��ن��ه ت��ح��ت ع���ن���وان: »خ��الف��ة 

ال�������س���ال���ح���ي���ن« و»وراث����������ة 

 
ُ َّ
الل {َوَع���������َد  ال�����س��ال��ح��ي��ن«: 

َوَعِمُلوا  ِم��ن��ُك��ْم  اآَم��ُن��وا  ��ِذي��َن  الَّ

َلَي�ْشَتْخِلَفنَُّهم  ��اِل��َح��اِت  ال�����شَّ

} )ال��ن��ور: 55(،  ِف��ي اْلأَْر�������ضِ

ُب���وِر  {َوَل����َق����ْد َك��َت��ْب��َن��ا ِف���ي ال���زَّ

اْلأَْر������ضَ  اأَنَّ  ْك���ِر  ال���ذِّ َب��ْع��ِد  ِم���ن 

اِلُحون}  ال�شَّ ِع��َب��اِدَي  َي��ِرُث��َه��ا 

.)َ105 )الأنبياء: 

عقيدة  دخ��ل��ت  ه��ن��ا  وم���ن 

المهدوية اإلى الفرق الإ�سالمية 

المتعددة تحت عنوان الم�سلح 

ال���ع���ال���م���ي. وذك������ر ال�������س���ارح 

المعتزلي في �سرحه لعبارة »قد 

بقية  جنتها...  للحكمة  لب�س 

من  خليفة  حجته،  بقايا  م��ن 

م�صمون  ي�صي��ر 

اأن  اإلى  الروايات 

 | م م������ا لإ ا

����ص���ي���ح���ظ���ى 

خا�ص��ة  بهداي�ة 

م���ن اهلل تعالى 

وي�����ص��ت��خ��رج 

كاف���ة الكت��ب 

ال�صماوية ويكّلم 

ك��ل اأ���ص��ح��اب 

بكتابهم كت�اب 
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خالئف اأنبيائه« فقال: »هذا الكالم ف�سرته 

فال�سيعة  اعتقادهم،  ح�سب  على  طائفة  كل 

المهدي  ب��ه  ال��م��راد  اأن  ت��زع��م  الإم��ام��ي��ة، 

به  يريد  اأن  ببعيد عندي  ولي�س  المنتظر... 

.»P القائم من اآل محمد

 م�صاألة فطرية

اأنَّ  R عن  الأطهار  الأئمة  وتحدث 

وقدموا  ن�سلهم.  من  هو  الموعود  الم�سلح 

يقول  اإل��ي��ه.  ت�سير  التي  المعلومات  بع�س 

:Q الإمام الباقر

النبيين  على  الميثاق  )اهلل(  اأخ��ذ  »ث��م 

ر�سولي  واأن هذا محمد  بربكم  األ�ست  فقال: 

بلى،  قالوا:  الموؤمنين؟  اأمير  عليٌّ  هذا  واأن 

اأولي  على  الميثاق  واأخ��ذ  النبوة  لهم  فثبتت 

العزم اأنني ربكم ومحمد ر�سولي وعلي اأمير 

بعده   من  واأو�سياوؤه  الموؤمنين 

واأن  علمي  وخ���زان  اأم���ري  ولة 

ْظهر 
ُ
المهدي اأنت�سر به لديني واأ

به دولتي واأنتقم به من اأعدائي 

قالوا:  وكرهًا.  طوعًا  به  عبد 
ُ
واأ

 .
)8(

اأقررنا يا رب و�سهدنا...«

تدل هذه الرواية والروايات 

الم�سابهة على اأخذ الميثاق من 

م�ساألة  اأن  وعلى  الب�سر  جميع 

فطرية  م�ساألة  هي  المهدوية 

م�سائل  جانب  اإلى  الب�سر  عند 

مقام  وف��ي  وال���ولي���ة،  وال��ر���س��ال��ة  التوحيد 

التوحيد  ح�سن  ف��اإن  الثبوت(  )ل  الإثبات 

؛ 
)9(

م�سروط بالولية: »... واأنا من �سروطها«

الر�سول  ر�سالة  تمامية  اأن  كما 

الإبالغ،  مقام  في   P الأك��رم 

{...َواإِن  ال���ولي���ة:  تبليغ  ه��ي 

ِر�َشاَلَتُه}  َبلَّْغَت  َفَما  َتْفَعْل  ��ْم  لَّ

)المائدة:67(. من جهة اأخرى 

والإ�سالح  المهدوية  ادعاء  فاإن 

والتي  الب�سري  التاريخ  ط��وال 

الأدي����ان  ف��ي  ل��ه��ا وج���ود معين 

دليل  هو  المختلفة،  والمذاهب 

اآخر على وجود هذه العقيدة في 

الفطرة الإن�سانية.

(، ال�سريف الر�سي،  (1 )Q نهج البالغة )خطب الإمام علي

ج 2، الخطبة 164، �س 69.

. م. ن، الخطبة 144، �س 27( 2)

م. ن. (3 )

. م. ن، الخطبة، 138، �س 21( 4)

. بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 51، �س 29( 5)

 . م. ن، �س 30( 6)

م. ن. (7 )

. الكافي، الكليني، ج 2، �س 8( 8)

. بحار الأنوار، م. �س، ج 3، �س 7( 9)

الهوام�س

من  الميثاق  اأخذ 

الب�ص��ر  جمي���ع 

م�صاألة  اأن  عل��ى 

ه��ي  المهدوي��ة 

م�صاأل��ة فطري��ة 

ال�ب��ص���ر عن���د 
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���ص��اح��ب ال��ُخ��ُل��ق 

ال�����ع�����ظ�����ي�����م

اإن الوجه المنير لدّرة تاج الخليقة وجوهر وحدانية 

للكثيرين  يّت�صح  لم   ،P الأكرم  الر�صول  الوجود،  عالم 

ُخلقه  اأو  وحياته  �صيرته  يخ�س  مــا  �صوى  ينبغي  كما 

جوانب  اإلى  اأتعّر�س  اأن  اأحببت  ولذا  و�صيا�صته،  و�صلوكه 

من �صخ�صيته العظيمة.

اإن نبي الإ�صالم المكّرم، وف�صاًل عن مناقبه المعنوية 

به  يتميز  وما  الغيب  بعالم  واّت�صاله  النورانية  وخ�صاله 

من درجات ومراتب يعجز اأمثالي عن اإدراكها، فاإنه كب�صر 

نّد  ل  الأول  الطراز  من  ممتازة  �صخ�صية  يعتبر  وكاإن�صان 

لها ول نظير.
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P اأخالق النبي الأكرم 

والأولياء من  الأنبياء  قائمة  يت�سّدر   P الأكرم  نبّينا  اإّن 

الفريد،  وُخلقه  الالمتناهي  وحلمه  العظيمة  �سخ�سيته  خالل 

لقوله  امتثاًل  به  القتداء  الم�سلمين  نحن  علينا  يوجب  مّما 

ِ اأُ�ْشَوٌة َح�َشَنٌة} لي�س فيما نوؤديه من  تعالى: {َلُكْم ِفي َر�ُشوِل اللَّ

�سلوات معدودة فح�سب، بل في �سلوكنا اأي�سًا واأقوالنا وح�سن 

ع�سرتنا ومعاملتنا، وهو ما ي�ستدعي مّنا حّق المعرفة له.

لقد اجتمعت في النبي P كافة �سفات الإن�سان الكامل. 

باخت�سار  الأخالقية  مميزاته  من  جانب  عن  اأتحدث  ول�سوف 

العالم  اإل��ى  ليدخل  و�ساعات  �ساعات  اإل��ى  يحتاج  المرء  لأّن 

.P الأخالقي اّلذي تفّرد به الر�سول

اإلى  باخت�سار،   ،P الّنبي  اأخ��الق  نق�ّسم  اأن  ن�ستطيع 

اأخالقه  اأي  حكومّية«،  و»اأخ��الق  ة«  �سخ�سيَّ »اأخ��الق  ق�سمين: 

كاإن�سان واأخالقه وممّيزاته و�سلوكه كحاكم. وهذا بالطبع غي�ٌس 

المميزات  من  الكثير  على  ت�ستمل  التي  �سخ�سيته  في�س  من 

البارزة والجميلة. 

 الأخالق ال�صخ�صية

اأمينًا، �سادقًا، �سبورًا وحليمًا،  P رجاًل  لقد كان الّنبي 

 P ك��ان  ال���ّدوام.  على  للمظلومين  وحاميًا  �سهمًا  ك��ان  كما 

بالعّفة  الجميع  لدى  معروفًا  وكان  والتجريح.  الإ�ساءة  يتجنَّب 

على  يخّيم  كان  فا�سد  اأخالقي  جّو  ظل  في  والنجابة  والحياء 

الحجاز قبل الإ�سالم، ثم اإنه كان متميزًا بنظافة الظاهر. كما 

العدّو، وكان  يفّت من ع�سده كثرة  P �سجاعًا ل  النبي  كان 

�سريحًا زاهدًا وحكيمًا في حياته. كان يتجنب الثاأر والنتقام، 

ل  ج��ّم  اأدب  ذا  وك��ان  وال��م��داراة،  الرحمة  �سفاته  من  وك��ان 

الآخرين. كل هذه الخ�سال كانت  اأبدًا في مح�سر  يمّد رجله 

مراحل  �ستى  في   P الأكرم  الر�سول  �سخ�سية  في  متج�ّسدة 

حياته منذ �سباه وحتى وفاته في الثالثة وال�ستين من عمره. 

القول  ن�ستطيع  الخ�سال،  بع�س هذه  في  الحديث  ولتب�سيط 

اإن النبي P كان �سديد الأمانة حتى لّقبه النا�س في الجاهلية 

بعد  حتى  المهمة  اأماناتهم  لديه  يودعون  فكانوا  »الأمين«  بلقب 
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ج نار العداء والبغ�ساء مع قري�س،  بداية الدعوة الإ�سالمية وتاأجُّ

اأمير  P ترك  باأن الر�سول  اأع��داوؤه! ولهذا فاإنكم �سمعتم  وهم 

يوؤّدي  لكي  المدينة  اإلى  هجرته  عند  مكة  في   Qالموؤمنين

للنا�س اأماناتهم وكان منهم بع�س الكفار والذين نا�سبوه العداء. 

P �سديد التحمل ل تنال منه ال�سدائد  لقد كان النبي 

لدرجة  مكة  في  يوؤذونه  الأع��داء  وك��ان  غ�سبه.  ت�ستفّز  ول 

مرة  ذات  �سيفه  وجّرد  منهم  غ�سبًا  ا�ست�ساط  طالب  اأبا  اأن 

ر�سول  مع  فعلوه  ما  بهم  وفعل  مواليه  اأحد  مع  اإليهم  وتوّجه 

عنقه،  ب�سرب  �سبيله  يعتر�س  من  كل  وَت��ه��ّدَد   P اهلل 

واأناة. P قد تحمل كل ذلك بحلم  بينما كان النبي 

 اأف�صل �صريك

وكان  الجاهلية  في  بالتجارة  يعمل   P الر�سول  كان 

ي�سافر اإلى ال�سام واليمن وي�سهم في قوافل التجارة وي�سارك 

الآخرين. ويقول اأحد الذين �ساركوه في زمن الجاهلية: لقد 

يلقي  ول  يجادل  ول  يعاند  يكن  فلم  لي،  �سريك  اأف�سل  كان 

بعبئه على كاهل الآخرين، ول يتعامل مع الزبائن ب�سوء، ول 

يبيع لهم بثمن باهظ، ول يكذب عليهم؛ وكان يعامل النا�س 

النا�س،  اأم��ام  الوجه  طلق  دائمًا  كان  فقد  ح�سنة؛  معاملة 

ولم يكن يبدي لهم ما يعتمل في �سدره من هموم واأحزان. 

وكان ل ي�سمح لأحد اأن ي�سّب الآخرين في مجل�سه، ولم يكن 

اأو يتحدث بما ي�سيء لالآخرين. وكان  هو نف�سه ي�سّب اأحدًا 

يداعب الأطفال، ويعطف على الن�ساء، ويحنو على ال�سعفاء، 

باألياف  اأ�سحابه. وكان فرا�سه وو�سادته جلدًا مح�سّوًا  ويمازح 

النخيل. وكان اأغلب طعامه خبز ال�سعير اأو التمر. ولقد كتبوا 

اأنه لم ُي�سبع بطنه اأبدًا. وتقول  اإحدى زوجاته: ربما كان يمّر 

ال�سهر ول يرتفع لنا دخان. وكان النبي P يركب الدابة بال 

�سرج ول ركاب، ويمتطي الفر�س العادي، وكان متوا�سعًا، حيث 

كان ي�سلح نعله بيده ويرقعه بنف�سه.

 ا�صتقامة ل نظير لها

كان P قدوة في العبادة لدرجة اأن قدميه كانتا تتورمان 

اأ�سحابه  كان  وعندما  العبادة.  محراب  في  الوقوف  طول  من 

 P ت���رك ال��ن��ب��ي

الموؤمن�ي��ن  اأمي���ر 

Q في م��ك����ة 

عن���د هج��رته اإلى 

المدينة لكي يوؤّدي 

اأماناته��م  لل�ن�ا�س 

وكان منهم الذين 

الع���داء نا�صب��وه 
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يقولون له: يا ر�سول اهلل، لماذا كل هذا الدعاء وال�ستغفار 

تاأّخر؟!  والعبادة وقد غفر لك اهلل ما تقّدم من ذنبك وما 

فاإنه كان يجيب: »اأفال اأكون عبدًا �سكورًا«.

وكانت ا�ستقامته P بال نظير في تاريخ الب�سرية، وهو ما 

الكيان الإلهي الخالد والعظيم.  جعله قادرًا على تر�سيخ هذا 

واقعًا  بات  فبا�ستقامته  ا�ستقامة؟!  بال  ممكنًا  ذلك  كان  وهل 

ورفع  با�ستقامته.  واأعّدهم  الكبار  اأ�سحابه  رّبى  لقد  ملمو�سًا. 

عماد ف�سطاط المدينة الإن�سانية الخالدة و�سط �سحراء الحجاز 

ِمْرَت})ال�سورى:15(.  اأُ َكَما  َوا�ْشَتِقْم  َف��اْدُع  {َفِلَذِلَك  المقفرة 

فهذه اأخالقيات الر�سول P ال�سخ�سية.

 الأخالق الحكومية

يقراأ  فالذي  ومدّبرًا؛  عادًل  كان  فقد  كحاكم،  ُخُلقه  واأما 

تاريخ هجرته اإلى المدينة، وتلك الحروب والغزوات الوح�سية 

الفيافي، وتلك ال�سربات  اإلى  العدو من مكة  واإخراج  القبلية، 

�سيالحظ  فاإنه  المعاند،  العدو  مع  ال�سراع  وذلك  المتوالية، 

و�سامل مما  �سديد وحكيم  تدبير  به من  يّت�سف  كان  ما  مدى 

يبعث على الده�سة. 

وكان P �سديد الرعاية والحفاظ على القانون، ولم يكن 

يدع اأحدًا ينق�س اأحكام ال�سريعة اأو يفّرط بالقانون، ف�ساًل عن 

نف�سه، وكان يعتبر نف�سه خا�سعًا للقانون كما ين�س القراآن على 

ذلك. فكان يطبق القانون على نف�سه كما يطبقه على �سواه بال 

اأدنى تجاوز.

ولم  العهود،  يرعى  كان  اأنه  اأي�سًا كحاكم،   P ومن خلقه 

يطب���ق   P ك�ان 

على  ال���ق���ان���ون 

نف�صه كما يطبقه 

على من هم �صواه 

تجاوز اأدن���ى  ب��ال 
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ينق�س عهدًا له اأبدًا. وعندما نق�ست قري�س عهده فاإنه ظل راعيًا 

له، وكذلك كان الحال مع اليهود الذين نق�سوا عهده مرة.

كما كان P حافظًا لل�سر؛ فعندما خرج لفتح مكة فاإنه لم 

ُيعِلم اأحدًا بوجهته، فعّباأ الجي�س باأجمعه ثم اأمرهم بالخروج. 

وعندما �ساألوه: اإلى اأين؟ فاإنه اأجابهم: �سيت�سح ذلك فيما بعد. 

فلم ُيخبر اأحدًا باأنه قا�سد مكة، لدرجة اأن اأهل مكة لم يعلموا 

بقدومه حتى اقترابه منها!

ومن اأهم مميزات �سيرة النبي P اأنه لم يكن ينظر اإلى 

اأعدائه نظرة واحدة؛ فبع�سهم كانوا له اأعداًء األّداء، لكنه كان 

ل يم�ّسهم ب�سوء اإذا لم يجد منهم خطرًا. واأّما الذين كان يلم�س 

خطرًا فيهم فاإنه كان يراقبهم ويقف منهم على حذر.

 رحيمًا.. �صديدًا

لمن  �سدره  وفتح  المدينة،  يهود  تحّمل   P الر�سول  اإن 

ا�ستجار به ومن لم يوؤذه من قري�س، كما عفا عن اأهل مكة عند 

لم  لأنهم  المتيازات  �سيئًا من  بع�سهم  اأعطى  اإنه  الفتح حتى 

يعودوا ي�سكلون خطرًا. ولكنه مع ذلك تعّقب فلول الأعداء الألّداء 

الذين لمح فيهم الغدر والخطر والخيانة وقمعهم ب�سّدة. وقد 

الكفار  على  �سديدًا  فكان  وقائد؛  P كحاكم  كان هذا خلقه 

رحيمًا بالموؤمنين، وخا�سعًا ومطيعًا لأمر اهلل وعبدًا له بمعنى 

ما  يكن  ولم  الم�سلمين..  م�سالح  على  حري�سًا  وكان  الكلمة، 

.P تقّدم �سوى خال�سة من اأخالقه

 .P اللهم اإّنا ن�ساألك وندعوك اأن تجعلنا من اأّمه محمد

اللهم واأحينا واأمتنا على محبته، واأرنا وجهه ال�سريف والمنير 

يوم القيامة، وارزقنا العمل بو�ساياه والت�سّبه بُخلقه، واجعلنا 

من اأتباعه المخل�سين والعارفين الحقيقيين لقدره ومنزلته.

 في �سفر من �سنة 1421( 1) ه�.
P

{ في ذكرى رحيل النبي  الخامنئي  لالإمام  خطبة  ·من 
الهوام�س
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داء الجاهلي�ة
َر�ُصوُل اهلِل  Q قاَل: »قاَل  اأبي َعبد اهلل  َعْن الإمام 

ٍة، َبَعَثُه اهلُل  بيَّ ٌة ِمْن َخْردٍل ِمْن َع�صَ P: َمن كاَن في َقْلبه َحبَّ

 .
)1(

ِة« َيْوَم الِقَياَمِة َمَع اأَْعراِب الَجاِهليَّ

ويغ�صب  الظلم  على  قومه  يعين  ــذي  ال هو  الع�صبّي: 

جهة  من  اأقرباوؤه  المرء  وُع�صبة  عنهم.  ويحامي  لُع�صبته 

بمعنى  ب  والتع�صّ بهم،  فيقوى  به  يحيطون  لأنَّهم  الأب؛ 

الحماية والدفاع.

 الع�صبّية مذمومة بذاتها 

ة  ة واحدة من ال�سجايا الباطنيَّ يقول الفقير اإلى اهلل: الع�سبيَّ

ف�سانية. ومن اآثارها الدفاع عن الأقرباء، وجميع المرتبطين  النَّ

اأو  المذهبي  اأو  الديني  الرتباط  ذلك  في  بما  وحمايتهم،  بهم 

من  ذل��ك  وغير  وت��راب��ه،  بالوطن  الرت��ب��اط  وكذلك  الم�سلكي، 

اإلى ذلك.  اأو بتالمذته وما  باأ�ستاذه،  اأو  المرء بمعّلمه،  ارتباط 

جايا غير الحميدة، وتكون  والع�سبيَّة من الأخالق الفا�سدة وال�سَّ

بذاتها  وهي  العمل.  وفي  الأخ��الق  في  مفا�سد  اإيجاد  في  �سببًا 

مذمومة حتى واإن كانت في �سبيل الحق، اأو من اأجل اأمر ديني، 

من غير اأن يكون م�ستهدفًا لإظهار الحقيقة، بل يكون من اأجل 

ا اإظهار الحّق والحقيقة  تفّوقه اأو تفوُّق م�سلكه وم�سلك ع�سبته، اأمَّ

فاع عنها،  حيحة والتَّرويج لها وحمايتها والدِّ واإثبات الأمور ال�سَّ

بًا مذمومًا. ب، واإما اأنَّه لي�س تع�سُّ ا اأنَّه لي�س من التع�سّ فاإمَّ
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 خطوات للّنف�س اأم للحّق؟ 

اإنَّ المقيا�س في الختالف يتمثل في الأغرا�س والأهداف 

حمن.  والرَّ ال��ح��قِّ  خ��ط��وات  اأو  يطان  وال�سَّ ف�س  النَّ وخ��ط��وات 

ب لأقربائه اأو اأحّبِتِه ودافع  وبعبارة اأخرى، اإنَّ المرء اإذا تع�سّ

فهو  الباطل،  ودح�س  الحق  اإظ��ه��ار  بق�سد  ك��ان  فما  عنهم، 

تع�سب محمود ودفاع عن الحق والحقيقة، ويعّد من اأف�سل 

وعالمته  والأولياء.  الأنبياء  خلق  ومن  الإن�سانية،  الكمالت 

اإلى حيث يميل الحق فيدافع  اأن يميل الإن�سان  المميزة هو 

اإلى جانب من يحّب، بل  عنه، حتى واإن لم يكن هذا الحق 

حتى لو كان الحق اإلى جانب اأعدائه. اإنَّ �سخ�سًا هذا �ساأنه 

المدافعين عن  ومن زمرة  الحقيقة،  يكون من جملة حماة 

الف�سيلة وعن المدينة الفا�سلة، ومن الأع�ساء ال�سالحين 

في المجتمع، ومن الم�سلحين لمفا�سده. 

اأخذ  بحيث  وع�سبيته  قوميته  بدافع  تحّرك  اإذا  اأم��ا 

ته في باطلهم و�ساَيَرهم فيه ودافع  واأحبَّ بالدفاع عن قومه 

ة  �سجيَّ الخبيثة،  جية  ال�سَّ فيه  تجلَّت  �سخ�س  فهذا  عنهم، 

المجتمع،  في  فا�سدًا  ع�سوًا  واأ�سبح  الجاهليَّة،  ة  الع�سبيَّ

اأعراب  زم��رة  في  و�سار  ال�سالح،  المجتمع  اأخ��الق  واأف�سد 

ممن  الإ�سالم  قبل  البوادي  اأع��راب  من  فئة  وهم  الجاهلية، 

كانوا يعي�سون في ظالم الجهل، وقد قويت فيهم هذه النزعة 

ة الب�سعة، بل اإّن هذه ال�سفة توجد في معظم  القبيحة، وال�سجيَّ

اأهل البوادي عدا من اهتدى بنور الهداية كما ورد في الحديث 

ب  يعذِّ اهلل  »اإنَّ   :Q الموؤمنين  اأمير  الإم��ام  عن  ال�سريف 

ال�ستَّة بال�ستَّة: 

بالجور،  والأمراء  بالكبر،  والدهاقين  بالع�سبية،  »العرب 

الر�ساتيق  واأه���ل  بالخيانة،  وال��ت��ج��ار  بالح�سد،  وال��ف��ق��ه��اء 

 .
)2(

بالجهل«

��ب 
ُّ
الت����ع��ص�� اإن 

بق�صد اإظهار الحق 

الباط��ل  ودح���س 

من  ويعّد  محمود 

الكمالت  اأف��ص��ل 

الإن�������ص���ان���ي���ة
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 مفا�صد الع�صبيَّة 

الع�سمة  بيت  اأه��ل  ع��ن  ال�سريفة  الأح��ادي��ث  م��ن  ي�ستفاد 

�سوء  على  وباعثة  المهِلكات  الع�سبيَّة من  اأنَّ   R هارة  والطَّ

اأخالق  واأنَّها من ذمائم  الإيمان،  والخروج من ع�سمة  العاقبة 

ال�سيطان. 

اهلل  عبد  اأب��ي  ع��ن  ال�سحيح،  ب�سنده  الكافي  ف��ي  ج��اء 

ُخِلَع  َفَقْد  َلُه  َب  ُتُع�سِّ اأْو  َب  َتَع�سَّ ْن 
َ
»م� قال:   Q ال�سادق 

يكون  به  بتع�سُّ ب  المتع�سِّ اأن  اأي   .
)3(

ُعُنِقه« ِمْن  الإيمان  ِرْبُق 

اأنه قد ر�سي  فبما  له،  ب  المتع�سَّ واأما  اإيمانه،  قد خرج من 

بعمل المتع�سب، ي�سبح �سريكًا له في العقاب. كما جاء في 

ا اإذا  ريف: ومن ر�سي بعمِل قوٍم ُح�ِسر معهم. اأمَّ الحديث ال�سَّ

لم ير�س به وا�ستنكره فلن يكون منهم. 

َب  َتَع�سَّ ْن 
َ
»م� قال:   Q ادق  ال�سَّ اهلل  عبد  اأبي  وعن 

 .
)4(

 ِبع�ساَبٍة ِمَن الّناِر«
ُ
َبُه اهلل

َّ
�س�

َ
ع�

ًة  َة َحِميَّ ْم َيْدخل الَجنَّ
َ
وعن اأبي عبد اهلل Q قال: »ل�

بًا  َغ�سَ اأ�ْسَلم  َوذِلَك حيَن  ِلِب  الُمطَّ َعْبدِ  ْبِن  َحْمَزَة  ِة  َحِميَّ َغْيُر 

.
)5(

» ِبيِّ للنَّ

بعبارات  المطلب  عبد  بن  حمزة  اإ�سالم  ة  ق�سَّ وردت  وقد 

مختلفة، وهي خارجة عن نطاق بحثنا هذا. وعلى كل حال، فمن 

المعلوم اأنَّ الإيمان، وهو الفوز الإِلهي ومن الِخَلِع الغيبيَّة هلل جلَّ 

ة في  جالله، التي يفي�س بها على المخل�سين من عباده، والخا�سّ

ة الممقوتة التي تدو�س  ن�سه، يتنافى مع مثل هذه ال�سجيَّ
ُ
محفل اأ

دق وال�ستقامة.  الحقَّ والحقيقة، وتطاأ باأقدام الجهل على ال�سِّ

 تقديم الع�صبيَّة الإ�صالمّية

ال��ّذات  ح��ّب  ���س��داأ  غ��ّط��اه  اإذا  القلب  اأن  ف��ي  �سك  ول 

القومي الجاهلي، فلن يكون فيه  ب  والتع�سُّ والأرحام 

مكاٌن لنور الإِيمان، ول مو�سٌع لالختالء مع اهلل ذي 

ع��ن الإم����ام اأب��ي 

ادق ال�صَّ اهلل  عبد 

ق��ال:  اأّن����ه   Q

���َب  َتَع�صَّ ���ْن 
َ
»م�

اهلُل  ��َب��ُه 
َّ
�����ص���

َ
ع���

الّناِر« ِمَن  ِبع�صاَبٍة 
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اإنَّ ذلك الإن�سان الذي تظهر في قلبه تجلِّيات  الجالل تعالى. 

والعروة  المتين  الحبل  رقبته  ق  ويطوِّ والمعرفة،  الإيمان  نور 

ذلك  هو  والمعرفة،  الحقيقة  ره��ن  ويكون  لالإِيمان،  الوثقى 

مرهونة  ته  ذمَّ وتكون  الدينية  بالقواعد  يلتزم  الذي  الإن�سان 

وال�سرع،  العقل  من  باأمر  ك  ويتحرَّ العقلية،  القوانين  لدى 

دون اأن يهزَّ موقفه اأّي من عاداته واأخالقه وما ياأن�س به من 

ماألوفاته. فال تحيد به عن الطريق الم�ستقيم. اإنَّ الإِن�سان 

ع��ي الإِ���س��الم والإي��م��ان ه��و ذل��ك ال��ذي ي�ست�سلم  ال��ذي ي��دَّ

فانيًة  عُظمت،  مهما  اأهدافه،  ويرى  لها،  ويخ�سع  للحقائق 

وباإرادته في �سبيل  ي بنف�سه  اأهداِف وليِّ نعمته، وي�سحِّ في 

ال�سخ�س  اأن مثل هذا  الوا�سح  الحقيقي. ومن  اإرادة موله 

يتجه  ول  منها،  ب��ريء  ��ه  واأنَّ الجاهليَّة،  ة  الع�سبيَّ يعرف  ل 

قلبه اإّل اإلى حيث الحقائق ول تغ�سي عينيه اأ�ستاُر الع�سبيَّة 

كلمة  اإعالء  �سبيل  في  بقدميه  يطاأ  واأنَّه  ميكة  ال�سَّ ة  الجاهليَّ

الحق والإِعالن عن الحقيقة على كل العالقات والرتباطات، 

وليِّ  اأعتاب  على  والعادات  والأحبة  الأقرباء  بجميع  َويفدي 

ة الإِ�سالميَّة عنده مع  عم المطلق. واإذا تعار�ست الع�سبيَّ النِّ

م الإ�سالم وحب الحقيقة.  الع�سبية الجاهلية، قدَّ

اإنَّ الإن�سان العارف بالحقائق يعلم اأنَّ جميع الع�سبيَّات 

زائلة،  عر�سيَّة  اأم��ور  �سوى  لي�ست  والعالقات  والرتباطات 

اإلَّ تلك العالقة بين الخالق والمخلوق، وتلك هي الع�سبيَّة 

وال، وهي اأوثق من  ة اّلتي هي اأمر ذاتي غير قابل للزَّ الحقيقيَّ

كل ارتباط، واأقوى من كلِّ ح�سب واأ�سمى من كل ن�سب. 

.  الكافي، الكليني، ج2، �س 308( 1)

. م. ن، ج 8، �س 163( 2)  

. م. ن، ج 2، �س 308( 3)  

م. ن.  (4 )

م. ن.  (5 )

الهوام�س

الذي  الإن�صان  اإّن   

ع��ي الإ���ص��الم  ي��دَّ

ذلك  هو  والإيمان 

اأهدافه،  يرى  الذي 

م��ه��م��ا ع��ُظ��م��ت، 

اأهداف  في  فانيًة 

ول�����يِّ ن��ع��م��ت��ه، 

بنف�صه  ���ي  وي�صحِّ

في  وب�����اإرادت�����ه 

موله اإرادة  �صبيل 
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موتكم  في  والحياة  مقهورين  »فالموت في حياتكم 

.
)1(

قاهرين« 

في  عنه  البحث  يجب  ــذي  ال الــهــاّم  الهدف  هو  ما 

عملية ال�صراع بين الحق والباطل وبين جبهة الإ�صالم 

وجبهة الكفر؟ اأيهما نرّجح اإذا ما نتج عن انت�صار الحق 

ى البقاء  م اإذا ما اأدَّ �صهادة بع�س الأ�صخا�س؟ واأيهما ُيقدَّ

على الحياة اإلى خ�صارة وانهيار الحق؟

ك���ي���ف ن��ج��ع��ل 

ال���م���وت ح��ي��اة؟

 الّن�صر مع الموت حياة

الموؤمنين  اأم��ي��ر  الإم���ام  ينه�س  هنا 

Q اإمام القلم وال�سيف ليو�سح لأتباعه 

المعنى الحقيقي للموت والحياة، اإذ يعتقد 

الإمام Q اأّن الحياة الحقيقيَّة تختلف 

عن الحياة الحيوانيَّة.

الحياة  قيد  على  البقاء  ثمن  كان  اإذا 

بمثابة  الحياة هي  فاإّن هذه  الحّق  �سقوط 

الموت، لأنَّه ل قيمة لحياة في ظالل الكفر 

الحقيقية  الحياة  اأّم���ا  الباطل.  و�سلطة 

بذل  لو  حتى  الإ���س��الم،  ظل  في  فتتحقق 

اإع���الء  �سبيل  ف��ي  نف�سه  ال��ن��ا���س  بع�س 

الأهداف الإيمانية الإلهية فاإن موته لي�س 

موتًا حقيقيًا، بل و�سول اإلى الحياة.

حتى  تتحقق  الحقيقية  فالحياة  اإذًا، 

اإل����ى الن�سر  ي����وؤدي  ال����ذي  ال��م��وت  ع��ن��د 

والرفعة.

 الحياة بغاياتها

حول  مفاهيمنا  ن�سّحح  اأن  يجب  ل��ذا، 

اأحدهما  نوعان:  فالحياة  والحياة.  الموت 

تعني  التي  والحيوانية  الظاهرية  الحياة 

وجميع  وال�����س��رب  والأك����ل  التنف�س  م��ج��رد 

ال��ح��رك��ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��در عن 

مما  �سكاًل  الحياة  ت�سبح  هنا  ال��م��وج��ود. 

عالمات  وت�سبح  الحيوانات  باقي  يعي�سه 

باقي  عند  ال��م��وج��ودة  نف�سها  ه��ي  الحياة 

الموجودات الحية. والثاني الحياة المعنوية، 

هذه الحياة التي تمتلك مفهومًا خا�سًا عند 

الإن�سان غير موجود عند الحيوانات الأخرى. 

ال�صيخ علي ذو علم
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مالك ومعيار هذه الحياة هو 

�سبيل  في  الم�ستمرة  الحركة 

الإن�سانية.  الحياة  اأه���داف 

لماذا يعي�س الإن�سان �ساحب 

اأجل  من  حياته  هل  الهدف؟ 

والنوم...؟  والملب�س  الماأكل 

مقدمة  الأم����ور  ه���ذه  اأن  اأم 

ل���ل���و����س���ول اإل������ى ال�����س��ع��ادة 

ال���دائ���م���ة؟ الإن�������س���ان ال���ذي 

الحياة  يعتبر  الكمال  يطلب 

الحيوانية و�سيلة تهيئ الأر�سية للو�سول اإلى 

الو�سيلة قيمة  تمتلك هذه  الأبدية.  ال�سعادة 

عالية في خ�سم الهدف واإل فال اأهمية لها 

ب�سكل م�ستقل.

اإذًا، الحياة الحقيقية لالإن�سان تتحقق 

اهلل  ط��اع��ة  م�سيرة  ف��ي  يتحرك  دام  م��ا 

اإذا  ولكن  دين اهلل.  والدفاع عن  وعبادته 

تزلزل  ح�ساب  على  الحياة  ا�ستمرار  كان 

الدين فال يبقى اأي مجال للرجحان.

ال���ع���ادي  ال��ت��ع��ري��ف  ت���ج���اوزن���ا  اإذا 

اأن  ن�ساهد  اأن  يمكننا  للحياة،  والحيواني 

الموت ال�سريف هو الحياة الحقيقية. وكل 

�سهادة في �سبيل اهلل تعالى هي موت عزيز، 

لأن ال�سهادة اإحياء الدين وللهدف الإلهي. 

اإلى  الإن�سان  ي�سل  وعندما 

بذلك  فاإنه  ال�سهادة  مرتبة 

الحياة  اإل��ى  و�سل  ق��د  يكون 

ال��خ��ال��دة وال������رزق الإل��ه��ي 

ور�سوان اهلل الأكبر. من هنا 

نفهم لماذا كان اإمام الأتقياء 

 Q طالب  اأب��ي  بن  علي 

يتمنى ال�سهادة مرارًا ومرارًا 

ال�سهادة  يعتبر  ك��ان  حيث 

كرامة من اهلل ل ي�سل اإليها 

اإل ذو الحظ العظيم.

 طريق الأولياء وال�صالحين

للموت  والهامة  الأخ��رى  النتائج  ومن 

الدين  اإح��ي��اء  اهلل  �سبيل  ف��ي  وال�����س��ه��ادة 

الإلهي، الذي هو كالم�سعل الم�سي ء الذي 

وهذا طريق  الحق.  لل�سالكين طريق  ينير 

�سلكه الأولياء وال�سالحون.

ي�ستمر  اأن  اهلل  ل��دي��ن  ر  ُق���دِّ م��ا  واإذا 

يومنا  وحتى  البعثة  اأول  منذ  عظمته  بكل 

الأول��ي��اء  لت�سحيات  اإل  ذل��ك  فما  ه��ذا 

وال�سالحين. ولو لم تكن هناك عا�سوراء 

المحمدي  الإ�سالم  من  ليبقى  كان  فماذا 

الأ�سيل؟!

 Q الإم��ام علي  ويظهر في كالم 

اإعالء كلمة اهلل  اإنما هو لأجل  اأن الجهاد 

واإنارة طريق الحق والهداية اأمام الب�سرية 

كافة. فللجهاد في �سبيل اهلل ثمار عديدة 

تبداأ من اإزالة العوامل التي تمنع ال�سعادة 

عن الب�سر، والق�ساء على الظلم والف�ساد 

وعليه  المعنوية.  الحياة  على  والح�سول 

من  المادية  بالحياة  الت�سحية  المهم  من 

اأجل الحياة المعنوية.

الحقيقي��ة  الحي��اة 

تتحق��ق  لالإن�ص��ان 

م���ا دام يتح�����رك 

في م�صي��رة طاعة 

الل����ه وعب��ادت����ه 

والدفاع ع��ن دينه

 ، نهج البالغة )خطب الإمام علي )ع((، ال�سريف الر�سي،  ج 1( 1)

خطبة رقم 51، �س 100.

الهوام�س
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اآية اهلل ال�صيخ حممد تقي امل�صباح اليزدي

�صفات عباد الرحمن)9(

وا عليها  »لم يخرُّ

�ًا وُعمي�انًا« مَّ �صُ

الإلهية  بالآيات  الكامل  التعلق  الرحمن،  عباد  �صفات  جملة  من 

ويقابل  وم�صطرب.  اأعمى  ب�صكل  معها  التعاطي  وعدم  فيها،  والتاأمل 

اأنهم  مع  بالعمى  الإلهية  الآيــات  يقابلون  الذين  الم�صركون  هــوؤلء، 

ي�صمعونها.  ول  الآيــات  يرون  فال  با�صرة،  اآلة  الظاهر  في  يمتلكون 

هوؤلء الم�صركون يمتلكون اأعينًا واآذانًا ظاهرية، اإل اأنهم ل يتمتعون 

باأعين واآذان باطنية. 

المجموعتين مجموعة ثالثة وهي عبارة عن  اإلى هاتين  ي�صاف 

الآيات  �صماع  عن  ال�صبر  وعدم  بالك�صل  ي�صعرون  الذين  الموؤمنين 

اأنَّهم  ذلــك  في  وال�صبب  باللغو.  وعالقة  حبًا  ويظهرون  الإلهية، 

اإلى ما  اأنَّ قلوبهم تميل  اأنف�صهم تربية جيدة، وثانيًا  اأوًل لم يرّبوا 

لون ح�صور قلب في ال�صالة وا�صتماع  يميل اإليه هواهم. لذا ل يح�صّ

واإح�صا�صهم  تفكيرهم  على  �صيطرة  يملكون  ل  وبالخال�صة  الآيــات 

و�صعورهم.

ويمكن اإحياء �صفات عباد الرحمن عند ال�صخ�س من خالل تربية 

الفكر والقلب والتعّلق بالآيات الإلهّية والتدّبر والتاأّمل فيها.
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الرحمن  عباد  يمتاز 

�صمعوا  اإذا  باأنهم 

اأو  الإلهية  الآي��ات 

يخروا  لم  ذكروها 

عليها �صمًا وعميانًا

الـــتـــفـــكـــيـــر فــي 

الآيات الإلهية

����ُروا  ُذكِّ اإَِذا  ����ِذي����َن  {َوالَّ

وا  َيِخرُّ َل���ْم  ���ِه���ْم  َربِّ ِب���اآَي���اِت 

َوُعْمَياًنا}  ��ا  ��ماًّ ���شُ َع��لَ��ْي��َه��ا 

)الفرقان: 73(.

ت���ت���م���ح���ور الآي���������ات 

الأخيرة من �سورة الفرقان 

الرحمن.  عباد  �سفات  حول 

تحدثنا �سابقًا حول هذه الآيات 

اأخ��رى من  يلي خا�سية  فيما  ونبين 

في  التفكر  وه��ي  الرحمن  ع��ب��اد  �سفات 

الآيات الإلهية.

الآيات  �سمعوا  اإذا  باأنهم  الرحمن  عباد  يمتاز 

وعميانًا،  �سمًا  عليها  يخروا  لم  ذكروها  اأو  الإلهية 

بل تتعلق قلوبهم بها ب�سكل كامل، ويفكرون ويتدبرون 

فيها، فتترك اأثرًا على �سلوكهم واأو�ساعهم. هذا ما ورد 

ال�سريفة ل  الآية  اأن  وتو�سيح ذلك:  ال�سريفة،  الآية  في 

تتحدث عن عباد الرحمن وردة الفعل التي ت�سدر عنهم 

عند �سماعهم الآيات الإلهية، بل هي تنفي الجهة ال�سلبية 

عندهم؛ فلم يخروا عليها �سمًا وعميانًا.

ا  ماًّ �شُ َعلَْيَها  وا  َيِخرُّ {َل��ْم  تعالى:  قوله  المق�سود من  ما 

َوُعْمَياًنا}؟ 

»الخرور«  م�سدر  اإل��ى  تعود  »َخ���ّر«  اإن  المف�سرون  يقول 

اأنه �سقط  اأي  ال�سقف«  »وَخّر عليهم  ال�سقوط.  والمق�سود منه 

عليهم. »وَخّر مو�سى �سعقًا« اأي اأنه وقع على الأر�س.

يعتبر المف�سرون اأن المق�سود من »َخّر« و»اأكب عليه« واحد. 

و»اأكب عليه« اأي اأقبل على ال�سيء وركز انتباهه بالكامل نحوه، 

»اأكب  عبارة  من  العربية  اللغة  في  ي�ستفاد  لذلك  به؛  والت�سق 

عليه« في تو�سيح معنى »َخّر«. 

الموؤمنون  به  يمتاز  ما  اأن  تو�سح  اأن  ال�سريفة  الآيات  تريد 

مقابل الم�سركين اأو �سائر اأهل ال�سالل، اأن الموؤمنين اأو عباد 
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�صفات  جمل��ة  من 

اأنهم  الرحمن  عباد 

على  ي���م���رون  ل 

الآي����ات الإل��ه��ي��ة 

بل  وعميانًا،  �صمًا 

قلوبهم  يودعونها 

اإليها  ويتوجه��ون 

منه�ا  لي�صتفي��دوا 

الفائ�دة. اأح�ص���ن 

لي�س  ولكن  بها،  الإلهية، ملت�سقون  بالآيات  الرحمن ملتزمون 

والروؤية،  الب�سيرة  من  انطالقًا  بل  وعميًا«،  »�سمًا  �سبيل  على 

فيدققون ويفكرون ويتاأملون ويقبلون على ال�سيء عن ب�سيرة. 

كذلك الم�سركون يخرون على عقائدهم، يلتزمون بها ويعملون 

الع�سبية  من  انطالقًا  ذلك  يفعلون  اأنهم  اإل  عليها  للحفاظ 

الب�سيرة  من  فانطالقًا  الرحمن  عباد  اأما  وعميانًا«  و»�سمًا 

والفهم وال�سعور.

عباد  �سفات  جملة  م��ن  اأن  المتيقن  ال��ق��در  ف��اإن  ل��ذا؛ 

وعميانًا،  الإلهية �سمًا  الآيات  يمرون على  ل  اأنهم  الرحمن 

بل يودعونها قلوبهم ويتوجهون اإليها لي�ستفيدوا منها اأح�سن 

الفائدة.

 الك�صل في مواجهة الآيات الإلهية.

فيها  نرغب  ل  التي  الحالت  من  الكثير  جميعًا  جربنا 

بال�ستماع اإلى كالم ما مع اأنه حق ومفيد؛ اإل اأننا نتقبل بع�س 

الأمور الأخرى الماأنو�سة اأكثر في اأذهاننا. في هذه الحالة 

هناك نوع من الك�سل وفقدان لل�سبر. ولكن ما هو �سبب هذا 

الك�سل وما هو �سبب فقدان ال�سبر؟ نجيب بالقول: اإن ذاك 

الكالم جيد ومفيد وراٍق ولكننا نفتقد الطاقة على الإ�سغاء 

له. يتحدث القراآن عن الموؤمنين الذين ي�ستمعون اإلى كالم 

اهلل تعالى انطالقًا من ع�سقهم له: {اإِنََّما اْلُموؤِْمُنوَن الَِّذيَن 

َزاَدْتُهْم  اآَياُتُه  َعلَْيِهْم  ُتِلَيْت  َواإَِذا  ُقُلوُبُهْم  َوِجلَْت  الّلُ  ُذِكَر  اإَِذا 

مكان  في  وجاء   ،)2 )الأنفال:  ُلوَن}  َيَتَوكَّ َربِِّهْم  َوَعلَى  اإِيَماًنا 

َوُبِكياًّا}  ًدا  �ُشجَّ وا  َخ��رُّ ْحَمن  الرَّ اآَي��اُت  َعلَْيِهْم  ُتْتلَى  {اإَِذا  اآخر: 

)مريم:58(.

ال�سوق  هذا  يعي�سون  الموؤمنين  بع�س  يجعل  الذي  ما 

لذلك؟  مدحهم  قد  تعالى  اهلل  اأن  حتى  الحال  وه��ذا 

عباد  من  نكن  لم  ف��اإذا  الرحمن.  عباد  باأّنهم  يجيب 

اإليهم.  لن�سل  ف�سيئًا  �سيئًا  العمل  فعلينا  الرحمن 

واإذا  اأدرك الإن�سان �سر هذا الك�سل لعمل جادًا على 

رفعه عن نف�سه.

مو�سوع  هي  الإلهي«  »التوفيق  م�ساألة  طبعًا 

اهلل  من  التوفيق  نطلب  اأن  ينبغي  ج��دًا.  ه��ام 
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تعالى. واأما دورنا في هذا الأمر فهو تهيئة الأ�سباب والبتعاد 

عن  البتعاد  اإل��ى  ت��وؤدي  والتي  �سررًا  ت�سكل  التي  الأم��ور  عن 

اأخرى  اأعمال  هناك  الدعاء  اإلى  فبالإ�سافة  الإلهي.  التوفيق 

طلبها اهلل تعالى منا واأراد لنا اأن ناأتي بها.

 الرغبة �صبٌب للتوجه

يت�سح من الآيات القراآنية ال�سريفة اأن اختالف حالتنا 

الكالم  اأو  المواعظ  اأو  الإلهية  الآي���ات  م��ع  تعاطينا  عند 

ثبت  وقد  الما�سية.  و�سلوكياتنا  اأعمالنا  اإلى  يعود  الحكيم، 

هذا المو�سوع عند علماء النف�س اللذين اأجروا العديد من 

الختبارات عليه. فقد ثبت اأن الأمر الذي يرغب به الإن�سان 

اإليه.  وي�ستمع  يراه  فاإنه  اأ�سا�س،  ب�سكل  ويحبه  كبير  ب�سكل 

القراآن يكون ذلك  ن�ستفيد من حقائق  فاإننا عندما ل  لذا، 

لأن قلوبنا موجودة في اأماكن اأخرى، ولذلك فاإنها �ستفرُّ من 

القراآن كلما رغبنا في اإح�سارها اإليه. فاإذا اأردنا الإ�سالح 

المجال�س  اإلى  التعرف  لنا  وينبغي  اأنف�سنا.  نهيئ  اأن  علينا 

القراآنية والم�ساركة فيها واأن نودعها قلوبنا لن�ستفيد منها.

ح�صور القلب في ال�صالة

ويمكن طرح الق�سية نف�سها في ال�سالة. اإذا اأردنا التوجه 

بل  اأكبر«،  »اهلل  قولنا  بمجرد  ذلك  يح�سل  فال  ال�سالة،  في 

نحتاج اإلى مقدمات واإلى ا�ستعداد لذلك قبل ال�سروع بال�سالة. 

بع�س النا�س َمنَّ اهلل عليهم � واهلل يمّن على الإن�سان الذي يعمل 

فاأ�سبحت  الإلهي،  التوفيق  من  ن�سيب  لهم  وح�سل   � ويتعب 

ي���ن���ب���غ���ي ل��ن��ا 

ال���ت���ع���رف اإل���ى 

القراآنية  المجال��س 

والم�صارك��ة فيها 

واأن نودعها قلوبنا 

من���ها لن�صتفي���د 
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اأرادوا  متى  التوجه  يمكنهم  هوؤلء  اأيديهم،  في  طيعة  قلوبهم 

يفعلوا ذلك متى  اأن ل  اأرادوا ويمكنهم  التفكير متى  ويمكنهم 

اأرادوا اأي�سًا. قلوب هوؤلء باأيديهم.

بالأمر  لي�س  فذلك  اأيدينا،  في  قلوبنا  تكون  اأن  اأردنا  واإذا 

اأن  ال�سهل  من  فلي�س  الم�سقات.  بع�س  اإلى  يحتاج  بل  ال�سهل، 

اإلى  ذل��ك  يحتاج  بل  �سمو�س،  فر�س  تروي�س  ال�سخ�س  يبداأ 

من  با�ستمرار  يفّر  �سمو�سًا،  عادة  يكون  والقلب  وم�سقة.  تعب 

وبين  بينه  القلب بمكان ل �سنخية  تعلق  فاإذا  ال�سخ�س.  اأيدي 

اآيات اهلل، ول �سنخية بينه وبين محبة اهلل ومحبة اأولياء اهلل، 

يفّر  بل  ال�سالة،  اأثناء  طيعًا  يكون  لن  الحالت  هذه  في  فاإنه 

بالقلب الخارج  تتعلق  اأن نغفل للحظة واحدة. والغفلة  بمجرد 

من اأيدينا.

يتبع  قد  ال�سيطان؟  بيد  الإن�سان  قلب  يكون  كيف  ولكن 

من  اأداة  هو  ال��ذي  النف�س  هوى  الأوق��ات  بع�س  في  ال�سخ�س 

اأدوات �سلطة ال�سيطان، في�سبح قلبه بيد ال�سيطان. فاإذا وقف 

الإن�سان لل�سالة اأخذ قلبه اإلى مكان اآخر. واإذا اأراد المطالعة 

والدر�س تدخل ال�سيطان واأخذ قلبه اإلى مكان اآخر.

ا  ماًّ َعلَْيَها �شُ وا  َيِخرُّ {َلْم  اأن نكون من جملة  اأردنا  اإذا  اأما 

من  الكريم  القراآن  اآيات  مع  نتعاطى  ل  اأن  فيجب  َوُعْمَياًنا}، 

منطلق ال�سم والعمى. عندما ن�سمع اآيات اهلل علينا اأن نلتفت 

ونتوجه اإليها. واإذا كان من القبيح اأن ن�ستت حوا�سنا ونوجهها 

اإلى مكان اآخر عند محادثتنا �سديقًا ما، فمن الأقبح اأن ن�ستمع 

اإلى كالم اهلل ونكون غير مبالين وغير ملتفتين.

 تزكية الفكر والقلب

اإذا اأردنا اأن ل نكون كذلك فعلينا ال�سروع من خالل برنامج 

واأن نودع قلوبنا �ساحبها الأ�سا�س، وهذا يحتاج اإلى تعب وتمرين 

اأن نبتعد عن الأمور التي ل ير�ساها اهلل. واإذا  وم�سقة. علينا 

كان من ال�سعب على بع�سنا قطع كامل عالئقهم الدنيوية فعلى 

الأقل ينبغي لهم التقليل منها. علينا اأن نلتفت اإلى اأن ما نقوم 
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تمكنا  اإذا  تعالى.  اهلل  قبل  من  مر�سيًا  يكون  اأن  يجب  به 

من  ف�سيئًا  �سيئًا  نتمكن  عندها  التقوى،  اإلى  الو�سول  من 

القلب كيفما  اإح�سار  الإم�ساك بقلوبنا. عند ذلك يمكننا 

تعبيرًا  القراآن  قدم  وقد  اإلينا.  يعود  فالقلب  و�سعنا.  كان 

َقْلٌب  َلُه  َكاَن  َلِذْكَرى ِلَمن  َذِلَك  {اإِنَّ ِفي  هامًا حين قال: 

37(. ومن هنا يت�سح  �َشِهيٌد} )ق:  َوُه��َو  ْمَع  ال�شَّ اأَْلَقى  اأَْو 

َيْفَقُهوَن  لَّ  ُق��ُل��وٌب  {َل��ُه��ْم  للقلب  فاقد  النا�س  بع�س  اأن 

من  ي�ستفيدون  ل  فهوؤلء  لذلك   .)179 ِب��َه��ا})الأع��راف: 

القراآن، ويقولون يوم القيامة: {َلْو ُكنَّا َن�ْشَمُع اأَْو َنْعِقُل َما 

اأ�سبحنا  لذلك  )الملك:10(.  ِعيِر}  ال�شَّ َحاِب  اأَ�شْ ِفي  ُكنَّا 

قد  والعقول.  القلوب  فقدوا  الذين  ال�سعير  اأ�سحاب  من 

يكون التفكير �سعبًا علينا بع�س الأوقات، والتفكير مقدمة 

للتعقل، ولكن بع�س الأوق��ات نحاول كثيرًا فال نتمكن من 

نكون  اأن  ل  قلوبنا،  لنمتلك  نعمل  اأن  علينا  لذلك  ذل��ك. 

نحن ملكًا لها. علينا اأن ل نكون عبيدًا لأهوائنا النف�سية: 

ْيَت َمِن اتََّخَذ اإَِلَهُه َهَواُه} )الجاثية: 23(. {اأََفَراأَ

اإذا اأردنا اأن ل نكون كذلك علينا التركيز والتفكير في 

الأمور التي تر�سي اهلل تعالى. وهذا طبعًا يحتاج اإلى تعب 

وم�سّقة وتحمل. فاأن يملك الإن�سان قلبه فهذا اأمر عظيم 

الخطوة  اأما   للح�سول.  قابل  اأنه  اإل  ب�سهولة،  يح�سل  ل 

والمحرمات  الواجبات  رعاية  فهي  الأمر  هذا  في  الأول��ى 

ونحو  القلب  نحو  الحركة  اإل��ى  ف�سيئًا  �سيئًا  ي��وؤدي  وه��ذا 

حالت القلب وتوجهاته لتكون كافة هذه الأمور في اختيار 

اهلل تعالى بدل اأن تكون تحت ت�سرف ال�سيطان.

الإن�صان  يملك  اأن 

قلبه هو اأمر عظيم 

الأول��ى  والخطوة 

ف����ي ذل�����ك ه��ي 

الواجبات  رع��اي��ة 

وال���م���ح���رم���ات
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القترا�س  ظاهرة  الأخــيــرة  الآونــة  في  �صاعت 

به  �صعر  الـــذي  للغالء  طبيعية  نتيجة  ــان  ك الـــذي 

لتاأ�صي�س  ت�صعى  التي  ال�صباب  فئة  وخا�صة  المواطن 

اأ�صرة وعي�س حياة كريمة. 

ما هو القترا�س؟ وما حكم ال�صارع المقّد�س على 

اأيامنا هذه على  رائجًا في  الذي �صار  الإ�صكان  قر�س 

فتوى الإمام الخامنئي {؟

1ـ القترا�س
هو اأن يتمّلك المكّلف ماًل من اآخر، على اأن ي�سمنه، 

وذلك باأن يوؤّديه المقتِر�س اإلى المقِر�س في زمان معّين، 

مّتفق عليه بينهما.

ويقال لمن اأخذ المال: المقتِر�س، ولمن اأعطى المال: 

المقِر�س.

2ـ الربا القر�صّي
اأن  ب�سرط  اأج��ل،  اإل��ى  م��اًل  المكّلف  يقتر�س  اأن  وه��و 

يوؤّديه مع زيادة. والزيادة على ثالثة اأنواع، جميعها 

لها الحكم نف�سه، وهي:

كاإقرا�س  عينّية،  الزيادة  تكون  اأن  الأّول: 

 ع�سر درهمًا.
ْ
ع�سرة دراهم باثني

ال��زي��ادة  ت��ك��ون  اأن  ال���ث���ان���ي: 

دراه��م  ع�سرة  ك��اإق��را���س  ع��م��اًل، 

بع�سرة دراهم وخياطة ثوب مثاًل.

�سفة،  ال��زي��ادة  تكون  اأن  ال��ث��ال��ث: 

كاإقرا�س ليرة ذهبّية مك�سورة بليرة ذهبّية 

�سحيحة.

اأحكام قر�س الإ�صكان
ال�صيخ علي حجازي
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3ـ قر�س الإ�صكان
اأجل  من  قرو�سًا  للنا�س  غيره  اأو  الإ�سكان  بنك  يمنح 

�سراء اأو بناء اأو ترميم المنازل، وبعد ذلك يقوم المقِر�س 

اأق�ساط،  �سكل  على  القرو�س  تلك  با�سترجاع  )كالبنك( 

منحه  ال��ذي  المبلغ  م��ن  اأزي���د  الأق�����س��اط  وي��ك��ون مجموع 

لغير  اآخر  قر�س  اأّي  وهذا حكمه كحكم  القر�س.  لطالب 

الإ�سكان. 

4ـ حكم القر�س ال�صكنّي وغيره
فاعله  ي�ستحّق  حرام  وغيره  لالإ�سكان  القر�سّي  الربا 

العقاب، �سواء اأكان من بنك اأهلّي اأم من بنك حكومّي اأم 

من غير ذلك. ولكن يجوز القترا�س الربوّي في �سورتين 

وهما:

الأولى: ال�صطرار

م�سطّرًا  المكّلف  كان  اإذا  الربا  مع  القترا�س  يجوز 

حّد  اإل��ى  و�سل  قد  المكلَّف  كان  لو  فيما  القترا�س،  اإل��ى 

يجوز معه ارتكاب الحرام، فيكون حالًل ب�سرط اأن يكون 

ي�سبه  وهذا  اأكثر.  ل  ال�سطرار،  بقدر  القترا�س  مقدار 

ما لو ا�سطّر المكّلف اإلى اأكل لحم الخنزير ونحوه. وهذا 

زال  ف��اإذا  م��وج��ودًا،  ال�سطرار  دام  ما  جائز  القترا�س 

ال�سطرار يجب اأن يتوّقف عن القترا�س الربوّي.

الثانية: عدم ق�صد دفع الزيادة

بالطريقة  الحرام  من  يتخّل�س  اأن  للمقتر�س  يمكن   

الآتية:

عند  فعليه  الحالل  لالقترا�س  المكّلف  ي�سعى  عندما 

القترا�س اأن ل يق�سد دفع الزيادة، فيقتر�س 

وهو ينوي اأن ل يدفع الزيادة، وهذا كاٍف 

�سياأخذ  المقِر�س  اأّن  يعلم  كان  لو  حّتى 

الزيادة منه. وعندما يدفع الزيادة بعد 

يدفعها  دفعها  تجّنب  عن  العجز 

ب��ن��ّي��ة ال����س���ط���رار، واأّن�����ه لو 

ا�ستطاع لما دفعها.

يجوز  ال�سورة  هذه  وفي 

ي�صع��ى  عن��دم��ا 

لالقترا�س  المكّلف 

الحالل فعليه اأن ل 

يق�صد دفع الزيادة 

ح���ّت���ى ل���و ك��ان 

المقِر�س  اأّن  يعلم 

من���ه �صي��اأخ���ذه 
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ي�����ص��ح ال��ق��ر���س 

ال�صكن��ي في حال�ة 

ما اإذا ا�صترى البنك 

البي���ت لنف�ص�ه ثم 

باع���ه للمك�ّل����ف 

للبي���ت  الط�ال���ب 

ب�ص�ع���ر مرتف���ع 

���ط  يق�صّ اأن  عل�ى 

الثمن فه��ذا جائ��ز

القترا�س بهذه الطريقة �سواء اأكان مع الحاجة 

مع  القترا�س  فيجوز  بدونها.  اأم  وال�سرورة 

ق�سد ع��دم دف��ع ال��زي��ادة لأج��ل ه��دف غير 

�سرورّي، وغير ذي حاجة.

دون ق�سد  ال�����س��رط  ق��ب��ول  اإظ��ه��ار  ي��ح��رم  ل  ك��م��ا 

حقيقي.

5ـ حكم الزيادة للمقر�س
يجوز  ل  بل  بالزيادة،  يت�سّرف  اأن  للمقِر�س  يجوز  ل 

اأخذها  ولو  بها،  يطالب  اأن  له  يجوز  ول  ياأخذها،  اأن  له 

)اأي:  �ساحبها  اإل��ى  ي��رّده��ا  اأن  عليه  ويجب  ي��اأث��م،  ف��اإّن��ه 

المقتر�س(، �سواء اأكان المقتر�س م�سطّرًا اأم ق�سد عدم 

دفع الزيادة.

6ـ اإذن الحاكم ال�صرعّي
اأو وكيله،  القترا�س ل يرتبط باإذن الحاكم ال�سرعّي 

فاإذا كان القترا�س حالًل فهو جائز ول حاجة ل�ستئذان 

واإذا كان القترا�س حرامًا فال ي�سير  ال�سرعّي،  الحاكم 

بالحرام  ي��اأذن  لن  )ال��ذي  ال�سرعّي  الحاكم  ب��اإذن  حالًل 

م�ساألة  في  له  مدخلّية  ل  ال�سرعّي  الحاكم  فاإذن  حتمًا(، 

والموا�سع  المحّللة  الموا�سع  تبيان  ف��دوره  القترا�س، 

المحّرمة.

7ـ الت�صّرف في المال المقتَر�س
اإذا اقتر�س المكّلف ماًل باأ�سلوب محّرم في غير حال 

ال�سطرار فاإّنه ياأثم وي�ستحّق العقاب، ولكن تقع المعاملة 

المال  في  الت�سّرف  له  فيجوز  اإليه،  بالن�سبة  �سحيحة 

المعاملة  اأ�سل  ك��ان  واإن  �سحيح،  وت�سّرفه  المقتَر�س، 

حرامًا. بينما المقِر�س ل يحوز له الت�سّرف في الزيادة.

8ـ �صراء البنك للبيت
ما  وهي  ال�سكنّي،  القر�س  فيها  ي�سّح  طريقة  توجد 

اإذا ا�سترى البنك البيت لنف�سه، ثّم باعه للمكلَّف الطالب 

ب�سعر  البنك  من  المكّلف  فا�ستراه  معّين،  بثمن  للبيت 

غير  جائز  فهذا  بالأق�ساط  الثمن  يدفع  اأن  على  مرتفع، 

حرام.
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مثال تو�شيحّي: ا�سترى البنك لنف�سه 

بيتًا باألف دينار � مثاًل �، ثّم باعه للم�ستري 

معّينة،  لمّدة   � مثاًل   � دينار  وثالثمئة  باألف 

على اأن ُيدفع المال بالأق�ساط، فهذا جائز، 

فيجوز للمقتِر�س الت�سّرف في البيت، كما 

الزائدة  الأرباح  في  الت�سّرف  للبنك  يجوز 

عن راأ�س المال.

9 التعامل بال�صروط ال�صرعّية
طبقًا  القرو�س  تمنح  م�سارف  توجد 

لأحد العقود ال�سرعّية، فاإذا كان الم�سرف 

القترا�س  فيجوز  للمعاملة  ال�سرعّية  ال�سروط  يراعي 

الم�سرف  من  المال  اأخذ  لو  كما  الأ�سا�س.  هذا  على 

بعنوان ال�سركة اأو اإحدى المعامالت ال�سرعّية ال�سحيحة، 

الحا�سلة  الأرب��اح  ُتعّد  ول  اقترا�سًا،  اأو  قر�سًا  يكون  ل  فهذا 

للم�سرف من مثل هذه المعامالت ال�سرعّية من الربا المحّرم، 

الم�سرف  من  العناوين  تلك  باأحد  المال  اأخذ  في  اإ�سكال  فال 

ل�سراء اأو لبناء البيت، اأو نحو ذلك.

تو�شيح عنوان ال�شركة: ي�سارك البنك في ملك الم�سكن 

�سريكه  م��ن  ته  ح�سّ يبيع  ث��ّم  بنائه،  م��وؤون��ة  م��ن  ق�سم  بدفع 

اأو  كلفته،  من  اأعلى  ب�سعر  ولو  مثاًل،  �سنة  ع�سرين  بالأق�ساط 

في  اإ�سكال  فال  مقّدرة،  باأجرة  معّينة  مّدة  اإلى  ته  ح�سّ يوؤّجر 

اأّنه يجوز للبنك اأن يت�سّرف في الثمن مع الزيادة، ومثل هذه 

المعاملة ل ارتباط لها بالقرو�س وبفائدة القر�س.

10ـ ال�صرط الم�صمر
تحّرم الزيادة في المعاملة الربوّية مع ال�سرط، �سواء اأكان 

يحرم  فال  ال�سرط  ب��دون  واأّم��ا  م�سمرًا،  اأم  �سريحًا  ال�سرط 

الزيادة، فخير  اإعطاء  للمقتر�س  ي�ستحّب  بل  الزيادة،  اإعطاء 

النا�س اأح�سنهم ق�ساًء.

11ـ الخال�صة
يجوز قر�س الإ�سكان في حالة ال�سطرار، وفي حالة عدم 

لأجل  القترا�س  بين  الجواز  في  فرق  ول  الزيادة.  دفع  ق�سد 

منزل اأو لأجل �سيء اآخر.
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  الم�صلمة زوجة واأم عاملة

  حتى ل تغلبك وظيفتك

  اأي وظيفة تختارين؟

  المراأة العاملة... هواج�س و�صكاوى
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لي�س بين النا�س تفا�صل في الإن�صانية؛ فال فرق بين اأنثى 

واأنثى، وبين ذكر وذكر، وبين ذكر واأنثى، قال اهلل تعالى: 

َها النَّا�ُض اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن َنْف�ٍض َواِحَدٍة َوَخلََق  يُّ
{َيا اأَ

)الن�صاء:1(.  َوِن�َشاًء...}  َكِثيراً  ِرَج��اًل  ِمْنُهَما  َوَبثَّ  َزْوَجَها  ِمْنَها 

ن َذَكٍر اأَْو اأُنَثى  نُكم مِّ يُع َعَمَل َعاِمٍل مِّ وقال تعالى: {... اأَنِّي َل اأُ�شِ

ن َبْع�ٍض} )اآل عمران: 195(.   ُكم مِّ َبْع�شُ

ن َبْع�ٍض} اأ�صل ت�صريعي يعّبر عن وحدة  ُكم مِّ فقوله {َبْع�شُ

والواجبات  والحقوق  القيم  نظام  في  والرجل  المراأة  موقع 

في الإ�صالم، فكل منهما ينتمي اإلى حقيقة واحدة، ويتكامل 

مع الآخر في هذه الحقيقة. وقد كثرت الآيات التي تتحّدث 

َكَر  ْوَجْيِن الذَّ عن وحدة اأ�صل الخلق، قال تعالى:{َواأَنَُّه َخلََق الزَّ

َوالأْنَثىِمْن ُنْطَفٍة اإَِذا ُتْمَنى} )النجم، 45 ـ 46(. 

واأم  زوج���ة  الم�ص��لم���ة 

وع�����ام�����ل�����ة
ال�صيخ ح�صن اأحمد الهادي
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 وحدة الوظيفة العامة للب�صر

اإّن مهمة ال�ستخالف، واإعمار الأر�س، وا�ستخراج خيرات 

قال  واإناثًا،  ذكورًا  الب�سر  لجميع  واحدة  بها،  والتمّتع  الطبيعة 

َر  �َشخَّ  
َ
الل اأَنَّ  َتَر  {اأََل��ْم  واأنثى:  ذكرًا  الإن�سان،  تعالى مخاطبًا 

ْمِرِه َوُيْم�ِشُك  َلُكْم َما ِفي الأْر�ِض َواْلُفْلَك َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِباأَ

َل ِباإِْذِنِه اإِنَّ اللَ ِبالنَّا�ِض َلَرُءوٌف  َماء اأَْن َتَقَع َعلَى الأْر�ِض اإِ ال�شَّ

َر َلُكْم  َرِحيٌم} )الحج: 65(، وقال تعالى: {اأََلْم َتَرْوا اأَنَّ اللَ �َشخَّ

ِنَعَمُه َظاِهَرًة  َعلَْيُكْم  �ْشَبَغ  َواأَ َوَما ِفي الأْر�ِض  َمَواِت  ال�شَّ َما ِفي 

َوَباِطَنًة... } )لقمان: 20(. وبناًء على قاعدة وحدة الوظيفة 

العامة للب�سر في العبادة وفي اإعمار الأر�س وت�سخير الطبيعة 

واحد  م�ستوى  على  واإن��اث��ًا  ذك��ورًا  جميعًا  فاإّنهم  جميعًا،  لهم 

وطّيبات  المادية  اهلل  نعم  من  وال�ستفادة  ال�ستمتاع  حق  في 

.
)1(

الحياة

المتعّلقة  الأخبار  اإلى  واحدة  مو�سوعية  نظرة  فاإّن  ولهذا 

م نوعًا من العمل  د لنا اأّن الإ�سالم لم يحرِّ بالعمل والعلم، توؤكِّ

اأو العلم على المراأة، بعد اأن اأباحه للّرجل، فللمراأة اأن تمار�س 

والإدارة  والهند�سة  والطب  كالزراعة  الأعمال،  من  عمل  اأي 

والوظائف ال�سيا�سية، والتعليم... الخ.  فلي�س في الإ�سالم عمل 

اإنتاجي، اأو خدمي محّلل للّرجل، ومحّرم على المراأة، فالكل في 

اأحكام ال�سريعة �سواء. 

 الفرق في التكليف

التي  الواجبات  والمراأة في بع�س  الّرجل  بين  الفرق  يكمن 

كّلف بها الّرجل اأو تكّلف بها المراأة، اأو في بع�س ال�سالحّيات 

التي روعي فيها التكوين النف�سي والع�سوي لكل منهما، و�سرورة 

ال�سريعة  في  الأ�سل  فاإّن  واإدارتها.  الجتماعية  الحياة  تنظيم 

الإ�سالمية هو اإباحة العمل، بل اإيجابه في بع�س الأحيان اإّل ما 

حّرم في ال�سريعة اأو ما اأّدى اإلى الوقوع في المحّرم بال فرق بين 

المراأة  على  العمل  م  يحرِّ نجد حكمًا  ل  ولهذا  والمراأة.  الرجل 

المراأة  على  العمل  م  يحرِّ من  ي�ستدّل  واإّنما  الأّول��ي،  بالعنوان 

خارج البيت بعناوين اأخرى، ويعتر�س بع�سهم باأّن عمل المراأة 

�سمن موؤ�ّس�سات العمل المختلطة يقود اإلى الف�ساد والوقوع في 

ي اإليه الختالط  المحّرمات، اأي اأّن الحرمة جاءت ب�سبب ما يوؤدِّ
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�ساء خالل ممار�سة  جال والنِّ بين الرِّ

الأعمال من الوقوع في الحرام، اأو 

بعناوين ت�سبهه، وبعبارة اأخرى هي 

من باب تحريم مقّدمة الحرام، اأو 

اإلى الوقوع  تحريم المباح الذي يقود 

الذي  العمل  اأّن  والوا�سح هنا  المحّرم.  في 

الجن�سين،  كال  على  محّرم  هو  الحرام  في  الوقوع  اإل��ى  يقود 

الختالط،  منع  الموقف  ي�ستوجب  وعندئذ  وال��م��راأة،  الّرجل 

كونه  عن  النظر  بغ�ّس  العمل  يحتاجه  الذي  العن�سر  وتوظيف 

رجاًل اأو امراأة.

 تنّوع الوظيفة الخا�صة لكل من الرجل والمراأة 

�سحيح اأّن الإ�سالم ينطلق في نظرته الحقوقية والقيمية 

من وحدة الهوية والنوع، وعدم التفا�سل في الخلق والوظيفة 

العامة بين الذكر والأنثى، اإل اأن هذا ل يتنافى اأبدًا مع وجود 

وظيفة خا�سة لكل منهما في الحياة. 

فثمة خ�سو�سية لكل منهما ترتبط بالدور المن�سجم مع 

التكوين الج�سدي؛ والعقلي؛ والنف�سي؛ والروحي؛ في كل من 

باأف�سلية  الخا�سة  الجنبة  لهذه  عالقة  ول  والمراأة،  الرجل 

اأحدهما على الآخر كما توّهم الكثيرون، ممن اأغرقوا ال�ساحة 

بالحديث عن دونّية المراأة بالن�سبة اإلى الرجل في الت�سريعات 

الإ�سالمية، فحتى اختالف الت�سريعات بينهما، وتف�سيل حقوق 

كل منهما وواجباته؛ اإنما هو لحفظ خ�سو�سية وتنظيم حقوق 

وواجبات كل منهما في الق�سايا العامة والخا�سة ل اأكثر. وهذا 

التنّوع الوظيفي نا�سئ من اأ�سباب مو�سوعية لها عالقة بوظيفة 

 .
)2(

كل من الرجل والمراأة 

 الإ�صالم وتكامل الب�صر

اأن   �  Mمطّهري ال�سهيد  يقول  كما   � به  الم�سّلم  من 

حقوقًا  المجالت  جميع  في  والرجل  للمراأة  ي�سع  لم  الإ�سالم 

مت�سابهة، كما اأّنه لم ي�سع عليهما في جميع المجالت تكاليف 

الحقوق  مجموع  اأن  ذلك  معنى  هل  لكن  مت�سابهة،  وعقوبات 

التي منحها للمراأة اأقل قيمة واأهمية من الحقوق التي منحها 

 .
)3(

للرجل؟ بالطبع، ل 

الإ�صالم ل يف���ّرق 

بين الرجل والمراأة، 

ي�صعى  اإن���ه  ب��ل 

الب�صر تكامل  اإل��ى 
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خاطئة،  نظرة  الخامنئي{  الإم���ام  اعتبره  م��ا  وه��و 

على  نبقي  اأن  »علينا  ق��ال:  حيث  الخلق،  لنظام  ومخالفة 

اإلى  الرجل  بّدلنا  اإذا  واإل  رجاًل،  الرجل  وعلى  امراأة  المراأة 

وواجباته  و�سيرته؛  واأخالقه؛  خ�سو�سياته؛  جميع  في  امراأة 

خاطئ،  بعمل  قمنا  قد  نكون  رجاًل،  المراأة  وبّدلنا  واأعماله، 

.
)4(

ونكون قد ق�سينا على النظام الأتم والأكمل للخلق« 

وبالنتيجة يمكن القول اإّنه ل يوجد فروق ذاتية في اأهلّية 

المراأة وكفاءتها للعمل في اأي مجال من المجالت الكبيرة اأو 

اأن  الأمر  في  ما  كل  الإ�سالمية.  الت�سريعات  بنظر  ال�سغيرة 

هذه الت�سريعات توّجه كل من الرجل والمراأة للقيام بالأعمال 

التي تن�سجم مع وظيفته الخا�سة، وبهذا يتحّقق التكامل بين 

يدعم  »الإ���س��الم  الخامنئي{:  الإم��ام  يقول  كما  الب�سر 

على  يرّكز  ول  والمراأة،   الرجل  بين  يفّرق  ول  الب�سر  تكامل 

تكامل  اإل��ى  ي�سعى  اإن��ه  ب��ل  ال��م��راأة،  جن�س  اأو  ال��رج��ل  جن�س 

.
)5(

الب�سر«

 لماذا تعمل المراأة؟

المراأة،  عمل  ق�سية  ح��ول  الت�ساوؤلت  من  الكثير  ُتطرح 

اعتمادًا على اأن الدين قد حفظ لها قوتها وحاجاتها المادية؛ 

واأ�سرتها، ليكون بذلك قد  تاأمين نفقاتها  ففر�س على الرجل 

مو�سوع  ي�سبح  المنطق  لهذا  وتبعًا  ثقياًل.  عبئًا  عنها  و�سع 

هذه  اأن  وال��وا���س��ح  مح�سة.  اختيارية  م�ساألة  ال��م��راأة  عمل 

اإلى  ومتكاملة  مو�سوعية  روؤية  اإلى  ت�ستند  ل  يقة،  ال�سّ النظرة 

وظيفة المراأة في الحياة ك�سريك للرجل؛ تتنا�سف معه اإدارة 

المجتمع، وتوؤّدي دورًا كبيرًا في ت�سييد اأركانه.

عمل  ق�سية  اإلى  النظر  يجب  اأنه  هنا،  وال�سحيح 

المراأة على اأنها ت�سّكل بعدًا خا�سًا من اأبعاد الح�سور 

الجتماعي الفاعل لها، واأداًء طبيعيًا لدورها ووظيفتها 

من  بال�سرورة  تنطلق  ل  وه��ي  الحياة،  في  العاّمة 

اإن  بل  فح�سب،  المادية  الحاجات  لتاأمين  ال�سعي 

دوافع المراأة نحو العمل كثيرة ومتعّددة، كالحاجة 

اإليها في وظائف يجب اأن توؤّديها خ�سو�س المراأة 

في المجتمع الإ�سالمي، اأو اأداء الوظيفة الطبيعية 
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باب  من  عملها  كان  لو  حتى  بل  الن�ساء،  يخ�ّس  فيما  للمراأة 

والمقبولة  الراجحة  الأم��ور  من  فهو  وال��ذات  الطموح  تحقيق 

في  ال��م��راأة  عند  ل��الإب��داع  محّركًا  يكون  قد  بل  وال�سرورية، 

مجالت عملها المختلفة كما اأثبتت التجربة.

 راأي الإمام الخميني }

وه������ذا ال���م���ن���ح���ى ه����و م����ا ي��ف��ه��م م����ن ك�����الم الإم������ام 

الخميني}بو�سوح في نظرته اإلى دور المراأة ووظيفتها في 

المجتمع،  حيث اعتبر اأن الإ�سالم يوؤّهلها للقيام بهذه الوظائف، 

فقال: »يوؤّهل الإ�سالم المراأة لأن يكون لها � كالرجل � دور في 

. واإّن 
)6(

جميع الأمور، فالمراأة اأي�سًا تمتلك مثل هذا الدور«

يهتم  مثلما  الن�ساء  حقوق  العتبار  بنظر  ياأخذ  الإ�سالم 

ن�ساطاتهن  ممار�سة  في  الحرية  »فلهن  الرجال...  بحقوق 

المراأة  »فلتعمل   .
)7(

العمل« انتخاب  وفي  اإرادتهن،  وبكامل 

ولكن بالحجاب، ول مانع من عملها في الدوائر الحكومية، 

ولكن مع مراعاة الحجاب ال�سرعي، والحفاظ على ال�سوؤون 

.
)8(

ال�سرعية« 

الخامنئي{  الإم����ام  ي��دع��و  ال��م��ب��داأ  ه��ذا  نف�س  وع��ل��ى 

يقت�سي  ما  الطبية،  الفروع  جميع  في  �س  التخ�سّ اإلى  الن�ساء 

�س  الن�ساء التخ�سّ »على  عملهن بتخ�س�ساتهن، فيقول{: 

بالطب  الكتفاء  وعدم  الطبية  �سات  والتخ�سّ الفروع  كاّفة  في 

.
)9(

الن�سائي«

 بماذا اأخطاأت المراأة الأوروبية؟

التعبير  اإ�ساءة  في  الأوروبية  المراأة  ارتكبته  اأول خطاأ  تمّثل 

د الطريق الذي ترغب في عبوره،  عن مطالبها، فبدًل من اأن تحدِّ

اأعلنت اأنها تريد اأن ت�سير بجانب الرجل. وغاب عنها اأن ال�سير 

بجانب الرجل على حد الم�ساواة مجّرد نظرية ل يمكن تحقيقها 

ت�سابهت  اإذا  اإل  تحقيقها  يمكن  ل  الم�ساواة  لأن  وذلك  عمليًا، 

الأهداف ت�سابهًا تامًا... والحياة ل تحتمل هذا الت�سابه، لأن كل 

نوع يوؤدي مهمة تختلف عن الآخر، وي�ستمّد بقاءه الطبيعي من 

 .
)10(

هذه المهمة وحدها 

 التزاحم بين العمل واإدارة الأ�صرة

ل���م يبق مجال لل�سك في اأن النظرة المو�سوعية، والعلمية، 

الم�����راأة �صري���ك 

وواقعي  حقيق���ي 

للرج���ل ف���ي اأداء 

الوظائف والأعمال 

الت���ي تن�ص��ج����م 

م���ع وظ��ي��ف��ت��ه��ا
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م�سائ���ل حرجة في فق���ه المراأة، ال�سيخ محم���د مهدي �سم�س  (1 )

الدين، �س 9 � 19.

. م. ن، �س 20( 2)  

نظام حقوق المراأة في الإ�سالم، ال�سهيد مرت�سى مطهري،   (3 )

�س104.

. دور المراأة في الإ�سالم، ال�سيد علي الخامنئي{، �س13( 4)  

م. ن.  (5 )

. من حديث لالإمام الخميني }في قم، 1980/2/1( 6)  

بتاري���خ،  (7 ){ الخمين���ي  لالإم���ام  حدي���ث  م���ن   

.1979/3/29
. من حديث لالإمام الخميني في قم 1979/3/6( 8)  

. دور المراأة في الإ�سالم، م. �س، �س،12( 9)  

.  الحديث عن المراأة والديانات، ال�سادق النيهوم، �س49( 10)

 .  مجلة الحياة الطيبة، العدد 18، �س247( 11)

الهوام�س

ال�سحيح���������ة 

اإل���ى  وال�سحّي���ة 

تعتبر  الم���راأة،  عم���ل 

اأن الم���راأة �سريك حقيقي وواقعي 

للرجل ف���ي اأداء الوظائ���ف والأعمال الت���ي تن�سجم 

م���ع وظيفتها، وتلّبي اأهدافها وطموحاتها في الحياة؛ 

ولكن هذا يجب اأن ل يتعار�س مع وظيفة هامة واأ�سا�س 

ترتبط ببناء اأفراد المجتمع وتربيتهم من خالل مجتمعها 

ال�سغير، وهو الأ�سرة، وهذا يعني اأن اأعمال المراأة يجب اأن 

تتنا�سب مع �سياقات الدين، على قاعدة تما�سك اأو�سال الأ�سرة 

وا�ستح���كام بنيانها، ومن ه���ذه ال�سياقات م�ساأل���ة التوافق بين 

الزوجي���ن حول خروج الم���راأة من البيت ونحوه���ا.. وعندها ل 

يعتبر اإذن الزوج مقّيدًا للمراأة اإل في حالت محدودة...

ك�سحًا  تطوي  اأن  ال��م��راأة  على  ينبغي  ال��ح��الت  كل  »وف��ي 

ع��ن العمل ال��خ��ارج��ي ف��ي ح��ال ب���روز اخ��ت��الف ي��ه��ّدد حفظ 

اأّول المت�سّررين من  كيانها الأ�سري، حتى ل تكون المراأة من 

.
)11(

عملها«

 �صوابط عمل المراأة 

بل  لها،  الطبيعية  الحقوق  من  المراأة  عمل  اأن  اإثبات  بعد 

الواجبة اأحيانًا، يجب بيان مجموعة ال�سوابط وال�سروط التي 

العمل  اأو  الماأجور  العمل  بين  فرق  بال  المراأة  لعمل  و�سعت 

الطوعي والتبّرعي وهي:

1� عدم تعار�س العمل مع الحقوق الزوجية للزوج.
2� اأن ل يكون العمل على ح�ساب اإدارة تنظيم الأ�سرة. 

3� اللتزام ومراعاة الحدود ال�سرعية في ال�ستر، والكالم 
مع الآخرين.

4� عدم ارتكاب المحّرم اأو ما يوؤدي اإليه.
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تعتبر ظاهرة م�صاركة المراأة للرجل في حقل العمل من 

اأهم �صمات ع�صر الحداثة وما بعد الحداثة. والالفت في هذه 

الظاهرة ات�صاعها ب�صكل �صريع لت�صمل جميع المجتمعات بما 

فيها تلك التي حاولت اأن تكون في مناأى عن ترددات موجات 

العولمة الثقافية.

حتى ل َتغلَبِك وظيفُتك
اأميرة برغل*

 �صرورة معا�صرة

لكل  ال�سريعة، وغزوها  الوتيرة  بهذه  الظاهرة  انت�سار هذه  ويعود 

المجتمعات، بما فيها المجتمعات الإ�سالمية، اإلى �سببين رئي�سين:

طبيعة  اأنَّ  لإنكارها  مجال  ل  التي  فالحقيقة  اقت�سادي؛  الأول: 

ى  رق، على حٍد �سواء، اأدَّ النظام القت�سادي الذي �ساد في الغرب وال�سَّ

ا�س،  النَّ من  والفقيرة  المتو�سطة  الفئات  لدى  اقت�سادية  �سائقة  اإلى 

ما حتَّم على المراأة تحّمل الأعباء المالية، جنبًا اإلى جنب مع زوجها، 

داخل الأ�سرة.
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والثاني: ثقافي؛ فالنظرة اإلى دور المراأة في المجتمع قد 

تبدلت، فبعد اأن كان هذا الدور، في نظر الغالبية العظمى من 

الرجال والن�ساء، مح�سورًا داخل المنزل، اأ�سبح حاليًا، حتى 

لدى الإ�سالميين، مّت�سعًا لي�سمل اأدوارًا اجتماعية كثيرة و�سوًل 

اإلى حق الم�ساركة ال�سيا�سّية والقت�سادّية. ويعّبر ال�سيد القائد 

المجتمع  اأف���راد  جميع  »على  ق��ائ��اًل:  النظرة  ه��ذه  {عن 

حول  الإ�سالم  نظرة  يعرفوا  اأن  الإ�سالمي  البلد  في  والرجال 

وممار�سة  الحياة  ميادين  في  المراأة  م�ساركة  واأهمية  المراأة 

الجتماعية  وم�ساعيها  وعملها  وتعليمها  لأن�سطتها  ال��م��راأة 

وخارج  العائلة  في  ودورها  والعلمية  والقت�سادية  وال�سيا�سية 

.
)1(

نطاق العائلة والمنزل«

فاإن  نفعيًا،  اأم  ر�ساليًا  المنزل،  خ��ارج  العمل  كان  و�سواء 

اإ�سافية  م�سوؤوليات  لها  حمَّ العمل،  �سوق  في  المراأة  انخراط 

اأهم  هي  فما  والعقبات.  المتاعب  من  الكثير  في  لها  وت�سبب 

هي  وما  العاملة؟  المراأة  تواجه  التي  وال�سعوبات  الم�ساكل 

واإلى  العقبات؟  تلك  لتذليل  اإليها  اللجوء  يمكنها  التي  الحلول 

اأي مدى يمكنها اأن تنجح في الف�سل بين هموم العمل وهموم 

المنزل؟

هذا ما �سوف نتطرق اإليه باقت�ساب في هذه المقالة.

 م�صاكل المراأة العاملة

م الباري عّز وجّل على المراأة العمل خارج المنزل،  لم يحرِّ

بي اأم تطوُّعي، اإلَّ اأنه اأعفاها من م�سوؤولية  �سواء كان بهدف تك�سُّ

بهذه  واألقى  ابنة،  اأم  زوجة  اأم  كانت  اأّمًا  نف�سها،  على  الإنفاق 

الم�سوؤولية على عاتق الرجل.

خارج  العمل  اأن  على  ي��دلُّ  فاإنما  �سيء  على  ذلك  دّل  واإن 

المنزل �سيكون له على المراأة من التبعات المرهقة ما يمكن اأن 

يحول دون اأدائها لمهتمها الأ�سا�س، التي خلقها اهلل من اأجلها 

والتي فيها تكاملها الحقيقي وا�ستقرار حياتها وحياة اأ�سرتها، 

األ وهي دورها كزوجة وكاأّم. 

وتدل التجربة العملية على اإمكانية تعر�س المراأة العاملة 

لم�ساكل وم�ساعب على اأ�سعدة ثالثة:
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اأ ـ على ال�صعيد الج�صدي 

قلّما يتاح للمراأة العاملة، خا�سة اإذا كانت متزوجة ولديها 

كحقها  الأ�سا�سية،  الج�سدية  حقوقها  مراعاة  �سغار،  اأطفال 

اأو  البهجة  من  جو  في  الطعام  تناول  في  اأو  الكافي  النوم  في 

في تفريغ وقت للراحة، بل قد ي�سل بها الحال اإلى حد تاأجيل 

الكثير من المراجعات الطبية ال�سرورية ب�سبب �سيق الوقت، 

اإ�سافية  له من متاعب ج�سدية  تتعر�س  اأن  يمكن  ناهيك عما 

بح�سب ظروف عملها ونوعيته.

ب ـ على ال�صعيد النف�صي 

على  الج�سدية  م��ن  اأق�سى  النف�سية  ال�سغوط  تعتبر 

التق�سير،  تتالفى  للتخطيط كي  دائمًا  المراأة فهي بحاجة 

الذي تتحّمل م�سوؤوليته تارًة من �ساحب العمل الذي ل �ساأن 

م�ستعدًا  لي�س  الذي  البيت  رب  من  اأو  العائلية  بظروفها  له 

ل فعلى  ل اأي خلل في نظام الحياة التي يحب، واإن تحمَّ لتحمُّ

م�س�س.

وعلى افترا�س تحّمل الزوج.... فماذا عن الأولد؟ 

الأداء  تعثر  من  الناتجة  ال�سغوط  اأي�سًا،  الموارد  فمن 

و�سبر  ووقت  دراي��ة  اإلى  تحتاج  فالتربية  ل��الأولد؛  التربوي 

ال�سبيل  فكيف   
)2(

غ�سب« مع  اأدب  »ل  اإذ  هادئة  واأع�ساب 

اإذا لم يكن هناك من  اإذًا، والوقت ق�سير والج�سد ُمتَعب، 

معين؟

في  ال��ع��ام��ل��ة  ل��ل��م��راأة  النف�سي  ال�سغط  ينح�سر  ول 

فح�سب،  العمل  داخل  اأو  المنزل  داخل  بالتق�سير  اإح�سا�سها 

فالواجبات الجتماعية اأي�سًا من م�سوؤولياتها....! فعليها اأن ل 

يفوتها واجب، خا�سة مع ذوي القربى، وفي كثير من الأحيان 

عليها اأن تنوب عن زوجها اإن كان م�سغوًل، واإلَّ اعتبرت ممن 

ينق�سهم الكثير من اللياقات.

ج ـ على ال�صعيد الروحي 

وتبقى الخ�سارة الكبرى على ال�سعيد الروحي، فكما يحتاج 

الج�سد للغذاء ليقوى وي�ستمر، كذلك الروح. وغذاء الروح في 

للمراأة  عمومًا  يت�سنى  ل  ما  وهو  والتفكر،  والعبادة   
)3(

العلم

اأن  التي ل �سك فيها هي  العاملة الوقت الكافي له. فالحقيقة 

اأعفى الباري المراأة 

م���ن م�����ص��وؤول��ي��ة 

لالإنف���اق  العم��ل 

ع�ل���ى ن�ف��ص��ه��ا 

لم��ا في ذلك م���ن 

تبعات تحول دون 

الأ�ص��ا�س مهمتها 

40



وتاآلفها  الأ�سرة  �سعادة  بل  واأولده��م��ا  والزوجة  ال��زوج  توفيق 

وتما�سكها وتعاملها الأخالقي، رهن بمدى الرتقاء الروحي 

للوالدين ولالأم خ�سو�سًا.

يقول ال�سيد القائد{ في اإ�سارة لهذا المعنى: »فاإنها 

من  را�سخًا  جباًل  فيه  تكون  الذي  الوقت  في  المراأة(  )اأي 

الإيمان تعمل على اإرواء الظامئين من ينبوع عاطفتها وحّبها 

الح�سن  هذا  لمثل  ويمكن  وتحّملها.  و�سبرها  وم�ساعرها 

المراأة  وجود  ولول  الإن�سان.  تربية  على  يعمل  اأن  ال��روؤوف 

لالإن�سانية  هناك  كان  لما  ال�سفات  هذه  من  به  تتمتع  بما 

لي�س  التي  و�سخ�سيتها،  المراأة  قيمة  هي  وهذه  معنى.  من 

اأو  تفهمها  اأن  المتحجرة  الغربية  المادية  العقول  باإمكان 

.
)4(

تدركها«

 حلول لتذليل العقبات

اأمام هذه العقبات المحتملة، بل المحققة في بع�س منها 

على الأقل؛ ما هو الحل، اإذا ما فر�ست الظروف القت�سادية 

اأو الجتماعية على المراأة  العمل؟

فعلى  بالم�سكلة.  بالعتراف  يبداأ  نظري،  وجهة  من  الحل 

بحد  هو  المنزل  خ��ارج  العمل  مزاولة  اأن  تعترف  اأن  الزوجة 

و�سجاعة مع  ولتتحاور ب�سراحة  اإلى حل.  تحتاج  ذاته م�سكلة 

زوجها حول الأمر. فاإذا كان عمل المراأة �سرورة لالأ�سرة فعلى 

الزوج اأن يتعاون معها لتذليل العقبات ول يدير ظهره للم�سكلة. 

عندئٍذ، فاإن ن�سف هذه ال�سغوط، على الأقل، يمكن تالفيها.

اأ�سوة حيث �سمنت فاطمة  Lوالزهراء ولنا في علي 

و�سمن  والخبز،  والعجين  البيت  عمل   Q لعلي   O

يجيء  واأن  الحطب  نقل  الباب  كان خلف  ما   Q علي  لها 

.
)5(

بالطعام

اأما اإذا كان الزوج غير قادر اأو غير جاهز للتعاون الكافي 

تتدبر  اأن  ملزمًا  نظرها،  في  عملها،  ك��ان  اإن  ال��زوج��ة  فعلى 

م�ساندين اآخرين كالأهل اأو بيت العم اأو ا�ستقدام اأحد للخدمة. 

وفي حال عدم اإمكانية الم�ساندة اأو ال�ستخدام فاأمام المراأة 

عدة خيارات:

اأن يكون لديها  اأن تتحمل بمفردها تبعات عملها �سرط   �1

ي���ق���ول ال�����ص��ي��د 

ال��قائ����د {: »اإن 

الوقت  في  ال��م��راأة 

الذي تكون فيه جب�اًل 

الإيمان  من  را�صخًا 

هي تروي الظامئين 

من ينبوع عاطفتها 

وتحّملها« و�صبرها 
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الوقت  كمية  عن  التعوي�س  خاللها  من  ت�ستطيع  عالية،  كفاءة 

ونوعيته؛ بال�سكل الذي ل يوؤثر على راحة الزوج والأولد. وقد 

اأ�سار �سماحة ال�سيد القائد { اإلى هذه الن�سيحة في اإحدى 

اأعمالهن  هة للن�ساء قائاًل: »بع�س الن�ساء لديهن  خطبه الموجَّ

خارج البيت... ولكن عليهن مالحظة ن�سيب البيت اأي�سًا. 

الت�سحية  يمكن  اآخ��ر،  �سيء  ككل  والبيت،  العائلة  ون�سيب 

تواجد  كميته.  من  النتقا�س  اأي  كيفيته،  �سبيل  في  بكميته 

اإذا  ولكن  معنى  له  ال�ساعة  م��دار  على  البيت  في  ال��م��راأة 

انتق�ستم من هذه الأربع وع�سرين �ساعة ورفعتم الم�ستوى 

.
)6(

النوعي �سيكت�سب تواجدها في البيت معنى اآخر«

ُي�سمح فيه بدوام مرن  اأن تختار الزوجة نوعية عمل   �2
بال�سكل الذي ي�سمح لها بالتوفيق بين عملها داخل المنزل 

وم�سوؤوليتها في الخارج.

3� اأن تترك الزوجة العمل كليًا اأو اأن توؤجله اإلى فترة ما 
بعد دخول الأولد اإلى المدار�س وتتدبر �سوؤون المنزل بح�سب 

الإطالق  لي�س من عمل على  اإذ  واإمكانياته،  الزوج  مدخول 

اأهم واأكثر ثوابًا من جعل الأ�سرة �سكنًا حقيقيًا للزوج ومن 

لدور  تعدهم  وعلمية  واأخالقية  دينية  تن�سئة  الأولد  تن�سئة 

الخالفة في الأر�س.

ي�سر  عملكم  اأن  وجدتم  »اإذا  القائد{:  ال�سيد  يقول 

بهذا الجانب فينبغي التفكير بحل. هذا �سيء مهم واأ�سا�س اإلَّ 

في الحالت ال�سرورية. ثمة في جميع الأمور �سرورات خارج 

نطاق القواعد المهم في كل اأعمال المراأة تربية الأولد وتعزيز 

.
)7(

معنويات زوجها للخو�س في ال�سوح الكبرى«

الم���راأة  ت�صتطيع 

و�ص�ع  ال��ع��ام��ل��ة 

ج���دول اأول��وي��ات 

علي���ها  يخف����ف 

ال�صغط ويجع�ل�ها 

قادرة على الف�صل 

المنزل  هموم  بين 

العمل وه��م��وم 

42



اإمكانية الف�صل بين هموم المنزل والعمل

ل �سك اأن حمل هّم العمل والمنزل معًا لي�س بالأمر ال�سهل، 

اإن حظيت المراأة العاملة بالتفهم والتعاون  باأنه  ولكننا نعتقد 

والتقدير، من قبل زوجها، واآمنت بحق اأن دورها الأول والأ�سا�س 

وميدان تميزها الحقيقي هو في نجاحها كزوجة وكاأم ف�سوف 

ال�سغط  عليها  يخفف  اأولويات  جدول  و�سع  �سك  بال  ت�ستطيع 

ويجعلها قادرة على الف�سل بين هموم المنزل وهموم العمل.

اإن النظرة الواقعية لما اآلت اإليه اأو�ساع المجتمعات الثقافية 

والقت�سادية والجتماعية تفر�س علينا اأن نقارب مو�سوع عمل 

المراأة بنظرة �ساملة تاأخذ بعين العتبار كل العنا�سر الموؤثرة 

اجترار  نتجنب  واأن  والمجتمع،  الأ���س��رة  م��ن  ك��ٍل  �سالح  ف��ي 

القوالب الجامدة التي مرت بها بع�س المجتمعات القديمة اأو 

الحديثة.

د في قوله الذي يتطرق  ولنهتِد بهدي قائد هذه الأمة الم�سدَّ

فيه اإلى هذا المو�سوع بمرونة كبيرة تنم عن ُبعد نظر وت�سوُّر 

�سامل للمهام الملقاة على عاتق الن�ساء والرجال كافة من اأجل 

قيام حكومة العدل الإلهية اأو التمهيد لها.

والبع�س  بالإفراط  يعملون  »البع�س  �سماحته{:  يقول 

ي�سمح  ل  الجتماعي  الن�ساط  لأن  يقولون:  البع�س  بالتفريط. 

للمراأة برعايتها بيتها وزوجها واأبنائها اإذن يجب اأن ل تزاول 

الن�ساط الجتماعي. والبع�س يقولون: لأن البيت والزوج والأبناء 

اأن  المراأة  على  اإذن  الجتماعي  بالن�ساط  للمراأة  ي�سمحون  ل 

ل  اأن  يجب  خاطئ.  الت�سورين  كال  واأبناءها.  زوجها  تترك 

.
)8(

تترك المراأة هذا من اأجل ذاك ول ذاك من اأجل هذا«

* باحثة وم�ست�سارة في ال�ساأن التربوي والأ�سري
.)  من مقالة حول حقوق المراأة ودورها في المجتمع، مقرر �سادر عن معهد المعارف الحكمية )�س34 - 35( 1)

.  اأمير الموؤمنين Q، ميزان الحكمة، الري�سهري، ج1، �س 57( 2)

: »البع�س يظن اأن الفتيات يجب اأن ل يدر�سن، اإنه خطاأ وا�ستباه... لطالما اهتم الإ�سالم   يق���ول ال�سي���د القائد {( 3)

بالعل���م والتعل���م واعتبر العلم حياة الدين...«.  من بحث حول المراأة علم وعم���ل وجهاد، اإعداد ون�سر مركز الإمام 

الخميني )�س3(.

.  من مقالة عن ال�سيدة زينب � مجلة بقية اهلل � العدد 177( 4)

 .  بحار الأنوار، المجل�سي، ج 14، �س 197( 5)

.)  مقرر معهد المعارف الحكمية حول خطب الإمام )�س40( 6)

.)   مقرر معهد المعارف الحكمية حول خطب الإمام )�س41( 7)

)   من بحث حول المراأة علم وعمل وجهاد، اإعداد ون�سر مركز الإمام الخميني )�س 28( 8)

الهوام�س
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تعتري عالقات الموؤمنين فيما بينهم 

الجفاء  من  حالت  الأحيان  من  كثير  في 

اإلى  ليتحّول  الأمــر  هذا  يتطور  وقد  والبعد. 

تباغ�س وكراهية.

بع�س  دخـــول  اأو  الــعــوامــل  تــراكــم  ومـــع   

العالقة  تنقلب  قد  النوعية  الخالفات 

في  واحــتــراب  عـــداوة  اإلـــى  بينهم 

اأحيان اأخرى.

ــــالم  كـــيـــف يــنــظــر الإ�ــــص

الحالة  ــذه  ه اإلـــى  الحنيف 

اإلى  ينّبه  كيف  الَمَر�صّية؟ 

نف�س  عــلــى  ذلـــك  ــورة  ــط خ

ــي الــدنــيــا وفي  الــمــكــّلــف ف

الآخــــــرة وعـــلـــى الــحــالــة 

الجتماعية للموؤمنين؟

اأ�صباب العداء  اأهم  ما هي 

الذي ين�صاأ بين الموؤمنين؟ وهل 

لحقيقة الإيمان دخالة في طروء 

مثل هذا الداء الفّتاك بينهم؟!

اأي وظيفة 

تختاري���ن؟                
نال الزين 
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اأي وظيفة هي الأف�سل كعمل للمراأة؟ 

ولظروفها  لطبيعتها  الأن�سب  هو  دور  واأي 

الن�سائح  هي  وما  الجتماعية؟  الأ�سرية 

الن�ساء  من  الكثير  ت�ساعد  التي  العملية 

وتنظيم  حياتهن  ترتيب  ف��ي  ال��ع��ام��الت 

وتجربة  الأ�سئلة  هذه  اإجابات  اأولوياتهن؟ 

عملية حية من واقع المراأة العاملة اأفادتنا 

بها اإحدى ال�سيدات الفا�سالت والتي كان 

لها باع طويل في مجال العمل لما يزيد عن 

الع�سرين �سنة الإعالمية نال الزين.

في القراآن الكريم

عمل المراأة  بّينه لنا القراآن الكريم في 

الحق  يقول  ومو�سىL؛  �سعيب  ق�سة 

مو�سى  نبيه  ق�سة  في  وتعالى:  �سبحانه 

ا َوَرَد َماء َمْدَيَن َوَجَد َعلَْيِه  Q :{َوَلمَّ

َن النَّا�ِض َي�ْشُقوَن َوَوَجَد ِمن ُدوِنِهُم  ًة مِّ مَّ
اأُ

اْمَراأَتْيِن َتُذوَداِن})الق�س�س:23(. 

اإن مو�سى Q قد خرج من م�سر 

�سحراء  ع��ب��ر  اأن  وب��ع��د  فل�سطين،  اإل���ى 

اإلى بئر مدين، ووجد جمعًا  �سيناء، و�سل 

يزاحم  كلٌّ  ي�سقون ما�سيتهم..  النا�س  من 

 Q لي�سقي ما�سيته اأوًل. لحظ مو�سى

تريدان  ام��راأت��ان  عنهم  بعيدًا  تقف  اأن��ه 

ال�سقيا ول ت�ستطيعان.. ولفت هذا المنظر 

الفتاتان  ه��ات��ان  ج���اءت  كيف  ان��ت��ب��اه��ه، 

لت�سقيا الما�سية؟ وكيف تمنعان ما�سيتهما 

من الذهاب اإلى الماء والرت��واء؟  ويروي 

تعالى:  قوله  في  الق�سة  هذه  القراآن  لنا 

َحتَّى  َن�ْشِقي  َل  َقاَلَتا  َخْطُبُكَما  َما  {َق��اَل 

َكِبيٌر}  ���َش��ْي��ٌخ  َواأَُب�����وَن�����ا  َع����اء  ال����رِّ ���ِدَر  ُي�������شْ

)الق�س�س: 23(. وعندما �ساألهما مو�سى 

Q: ما هي حكايتكما؟ ات�سح له اأنهما 

عن  بدًل  ال�سقاية  اأي  العمل  بهذا  تقومان 

اأبيهما..  

لقد �سّن الإ�سالم القوانين التي ت�سون 

كرامة المراأة وتمنع ا�ستغاللها ج�سديًا اأو 

عقليًا، ثم ترك لها الحرية في الخو�س في 

مجالت الحياة. كما لم يرد في ال�سريعة 

الإ�سالمية ما يمنع عمل المراأة في التجارة 

اأو غيرها من الأعمال المحترمة، فالن�ساء 

وي�سترين،  يبعن  كن  الإ���س��الم  �سدر  في 

الم�سروعة، كما عملت  المهن  مار�سن كل 

المراأة في مجالت عدة من تجارة وطب 

العمل  ف��ي  و���س��ارك��ت  و���س��ن��اع��ة،  وتعليم 

الع�سكري. 

وظائف تنا�صب المراأة  

واأباح  المراأة  عمل  الإ�سالم  يحّرم  لم 

والأع���م���ال  ب��ال��وظ��ائ��ف  ت�سطلع  اأن  ل��ه��ا 

الم�سروعة التي تح�سن اأداءها ول تخالف 

بما  ع��دة  ب�سوابط  ذل��ك  وقيد  طبيعتها، 

يحفظ كرامتها، منها:

لطبيعة  م��واف��ق��ًا  العمل  ي��ك��ون  اأن   �1
المراأة.    

الوظيفَة  ع��م��ُل��ه��ا  ي��ع��ار���س  ل  اأن   �2
الأ�سا�س في بيتها نحو اأ�سرتها.  

3� خلو العمل من المحرمات.
قال  ال�سرعي،  بالحجاب  تلتزم  اأن   �4
ِمْن  َن  �شْ َيْغ�شُ ِمَناِت  ْلُموؤْ لِّ {َوُق��ل  تعالى: 

اأَْب�َشاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوَل ُيْبِديَن 

ِرْبَن  َوْلَي�شْ ِم��ْن��َه��ا  َظ��َه��َر  َم��ا  اإِلَّ  ِزي��َن��َت��ُه��نَّ 

 .)31 )النور:   { ُجُيوِبِهنَّ َعلَى  ِبُخُمِرِهنَّ 

يجب  التي  ال�سرعية  ال�سوابط  بع�س  هذه 

خروجها  عند  بها  تلتزم  اأن  ال��م��راأة  على 

تقوم  وحتى  اهلل،  ر�سا  تنال  حتى  للعمل 
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اأن  وخا�سة  وجه،  اأتم  على  بها  المناط  بعملها 

عمل المراأة اليوم اأ�سبح �سرورة ملحة. والتعاون 

بين الزوجين، ل �سيما مع �سغوط الحياة وغالء 

المعي�سة، يخفف كثيرًا من اأعبائها. ومع التطور 

التي   المهن  من  كثير  وجود  توفر  ن�سهده  الذي 

تنادي على وجود المراأة فيها، مثل:

1� التمري�س والطب.
2� التعليم: وذلك في الجامعات والكليات، 

والمدار�س الخا�سة، والمدار�س الحكومية.   

في  دوره  ل��ه  ال���ذي  ال�سحفي:  العمل   �3
وهذا  ال��ع��ام،  ال����راأي  �سناعة  وف��ي  المجتمع 

يحتاج اإلى ثقافة واطالع ومعرفة باأمور الع�سر 

وم�ستجداته. 

وي�سم����ل العمل في و�سائ����ل الإعالم المختلفة 

وكذل����ك العم����ل عل����ى الحا�س����ب الآل����ي و�سبك����ة 

المعلوم����ات، كاأعم����ال الطباع����ة، ال�سكرتاري����ة، 

اإدخ����ال  اإداري����ة، تخطي����ط، معالج����ة  م�ساع����دة 

بيانات، تحليل مالي، تدقيق لغوي، ترجمة لغات، 

معالجة ن�سو�س،  ت�سميم فني، ت�سميم ديكور.

4� الأعم���ال الجتماعية من خالل دور 
التوجيه والإر�ساد ال�سرعي والنف�سي، 

ودور الرعاية الجتماعية، ومراكز 

اأعمال  التنمي���ة الريفي���ة، وه���ي 

متعلق���ة بالن�س���اء، وفيها فر�س 

وظيفية كثيرة.

اأم���ا بالن�سبة اإل���ى الأعمال 

الت���ي ل تتواف���ق وطبيعة المراأة 

وه���ي اأقرب اإلى طبيعة  الرجال 

فهي: الأعمال المهنية  كال�سباكة، 

والنجارة،  الكهربائي���ة،  والهند�سة 

المناج���م،  وحف���ر  والبن���اء،  والنق���ل 

وغيره���ا م���ن المه���ن ال�ساق���ة، واإن كانت 
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نجاح المراأة العاملة 

بقدرته���ا  مرتب��ط 

ا�صتغ����الل  عل��ى 

الوقت ب�صكل اأمثل

هن���اك تجاوزات � ف���ي هذا ال�س���اأن � فاإنها 

تتعار�س مع طبيع���ة المراأة وفطرتها، قبل 

اأن تتعار�س مع الإ�سالم واأحكامه.  

والــدوام  العمل  قوانين  تاأثير    

على وظيفة المراأة 

العمل  وقوانين  الت�سريعات  اأن  �سك  ل 

من �ساأنها اأن توؤثر في عمل المراأة، مثل منح 

الجتم�����اعي،  وال�سمان  الأمومة،  اإجازة 

والتق������اعد، واإن مجمل تلك 

اإذا  والت�سريعات  القوانين 

راع���ت ظ���روف ال��م��راأة من 

فر�س  من  تزيد  اأن  �ساأنها 

العمل اأمامها، مثل:

الأ�سبوعية،  الإج��ازة   �1
ك����اأن ت��ك��ون ي��وم��ي��ن،  كما 

ي��ن��ب��غ��ي اإع�����ادة ال��ن��ظ��ر في 

اإجازة الأمومة. 

الدوام بما  � مراعاة تخفي�س نظام   2
يتالءم مع طبيعة المراأة العاملة وظروفها 

وهذا من �ساأنه اأن ي�ساعدها على اأن توازن 

ظروفها مع م�سوؤولياتها.

 بع�س الن�صائح للمراأة العاملة 

فالمراأة  ب��الأول��وي��ات:  قائمة  اأع���دي 

العاملة ب�سفة خا�سة عندها اأعباء كثيرة 

وتزداد اأولوياتها بزيادة هذه الأعباء.

 حققي التوافق بين عملك وراحتك 

اأنها  العاملة  ال��م��راأة  تعتقد  وم��ن��زل��ك: 

وزياراتها  نومها  �ساعات  تقليل  ت�ستطيع 

الوقت  كل  توفر  اأنها  باعتقادها  وراحتها 

والجهد لإنجاز اأهدافها  في  العمل، لكن 

المدى  على  ال�سلبية  الآث��ار  له  تكون  هذا 

ولذلك  لها  ال�سرر  ي�سبب  وربما  الطويل، 

وقت   تخ�سي�س  عليها  يجب 

الريا�سة  ولممار�سة  للراحة 

الأهل  مع  ال��زي��ارات  وتبادل 

وال�������س���دي���ق���ات، ك���ل ذل��ك 

ن�ساطها  تجديد  �ساأنه  م��ن 

تحقيق  في  اأدائها  وتح�سين 

اأهدافها. 

ب���رم���ج���ي م����واع����ي����دك: 

نجاح المراأة العاملة مرتبط 

ال��وق��ت ب�سكل  ب��ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ا���س��ت��غ��الل 

الأعمال  ب��م��ق��دار  لي�س  فالنجاح  اأم��ث��ل، 

هذه  تاأثير  بمدى  ه��و  ب��ل  تنجزها،  التي 

وعلى  اإيجابي على حياتها  ب�سكل  الأعمال 

مجتمعها.

اختاري ما ينا�شب ميولك: فّكري هل 

اأن ما تقومين به من اأعمال ينا�سب ميولك 

اإنتاجك  على  يوؤثر  �سوف  ذلك  لأن  اأم ل؟ 

وعلى راحة نف�سك.

ب�ساعات  لي�ست  العبرة  اأخيرة:  كلمة 

العمل التي تق�سيها المراأة اأو الرجل، اإنما 

بين  التوفيق  واإمكانية  بالفاعلية،  العبرة 

العمل الر�سيد المنا�سب وبين البيت لي�ست 

التعاون  ُوجد  اإذا  خا�سة  م�ستحياًل،  �سيئًا 

بين الزوجين. 
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مجال  اإلى  ـ  اختيارًا  اأو  ق�صرًا  ـ  دخولها  بعد  المراأة  تواجه 

قد  التي  وال�صغوطات  والم�صاكل  ال�صعوبات  من  العديد  العمل 

موقف  في  وت�صعها  المعاناة،  دوامة  في  وترميها  كاهلها،  تثقل 

التحدي والمواجهة، والبحث عن الحلول التي تمّكنها من اجتياز 

للو�صول  الم�صاكل،  ومعالجة  ال�صغوطات،  وتخطي  ال�صعوبات، 

الهواج�س  بع�س  ر�صدنا  التحقيق  هذا  في  اأف�صل.  ظروف  اإلى 

مجالت  في  عامالت  لن�صاء  والمطالب  وال�صكاوى  والم�صاكل 

ت�صاهم  �صورة  تقديم  اأجل  من  واقعية،  تجارب  ولهن  مختلفة، 

العاملة،  المراأة  تواجهها  التي  الم�صاكل  اأ�صباب  ت�صخي�س  في 

ولو  المعالجة  �صبل  حول  والروؤى  القتراحات  لبع�س  وتعر�س 

ب�صيغة ال�صكوى والهواج�س.

الم����راأة العامل�ة.. 

هواج�س و�صكاوى

حتقيق:اإيفا علوية نا�صر الدين

 العمل قهرًا

اأولد(  لثالثة  اأم  عامًا،   27( وف��اء  ال�سيدة  �سكوى  تتعلق 

عن  رغمًا  للعمل  دفعتها  التي  ال�سعبة  الحياتية  بالظروف 

ة  الماديَّ الحاجة  لول  لتعمل  كانت  ما  اأنها  توؤكد  فهي  اإرادتها، 

ة التي تفر�س عليها م�ساعدة زوجها في اأعباء المنزل،  الملحَّ

للعمل  ا�سطررت  ل��ذا  معي�ستنا  يكفي  ل  دخله  »اإن  وت�سيف: 

العناية  واأّن  بيتها،  هو  للمراأة  الأمثل  المكان  باأنَّ  اعتقادي  مع 

�سعادة  �سمان  وه��و  لها  الأ�سا�س  العمل  هو  وال���زوج  ب���الأولد 

الأ�سرة. ب�سراحة اأنا اأتخبط في دوامة العمل واأظن اأن كثيرًا 

لن عمل البيت لو كان اأزواجهن  من الن�ساء العامالت مثلي يف�سِّ

يتقا�سون اأجورًا كافية ومنا�سبة لإعالة اأ�سرهم في الحاجيات 

الأ�سا�س ولي�س الكمالية«.
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اأطال����ب اأن يت���ّم 

الّنظ�����ر جّدي������ًا 

ف��ي دوام الأمهات 

وفي  ال��ع��ام��الت، 

اأي�������ام ال��ع��ط��ل 

والإج������������ازات

 دوام قاهر

م�سكلتها  لطفلين(  اأم  ع��ام��ًا،   32( لينا  يدة  ال�سَّ ت��روي 

الدوام  ب�سبب  تحّبه  ال��ذي  عملها  تركت  التي  وه��ي  بح�سرة، 

القاهر الذي يفر�س عليها اللتزام ب�ساعات عمل تمتد اإلى ما 

بعد عودة اأولدها ال�سغار من المدر�سة. وتعتبر اأن م�سكلتها ل 

تكمن في م�ساألة التن�سيق بين العمل والمنزل، فهي ا�ستطاعت 

التحكم بها و�سبطها، لكن ما دفعها لترك العمل هو: »�ساعات 

الدوام المطلوبة يوميًا والتي ل تتنا�سب مع و�سعي كاأم، لذا فاأنا 

اأن يتّم الّنظر جّديًا في دوام الأمهات العامالت، وفي  اأطالب 

اأيام العطل والإجازات حتى ت�ستطيع المراأة العاملة البقاء 

مع اأولدها في الأوقات والأيام التي يجب اأن تكون فيها اإلى 

جانبهم«.

 حقوق منقو�صة

على  اأطفال(  لأربعة  اأم  عامًا،   40( لبنى  ال�سيدة  تعّلق 

مو�سوع الحقوق المنقو�سة المخ�س�سة للمراأة العاملة من 

�سديد  بتعجب  وت�ساأل  الموؤ�س�سات  اأو  العمل  اأ�سحاب  قبل 

المادية  حقوقها  من  العاملة  المراأة  ُتحرم  »لماذا  اللهجة: 

مع اأن المطلوب منها بذل الوقت والجهد ذاته مثل الرجل؟! 

اأنها معفية من م�سوؤولية  ُيدفع للمراأة الأجر الزهيد بحجة 

قيمة  تحديد  في  يزهدوا  حتى  بهذا،  دخلهم  ما  الإن��ف��اق! 

كالقرو�س  اأخ��رى  حقوق  من  اأي�سًا  ويحرمونها  مرتبها؟ 

والتعوي�سات. اأنا اأعمل منذ 15 عامًا ب�سيغة التعاقد وطوال 

اأية مكافاأة،  اآخذ  ولم  لي طلب قر�س،  يحق  لم  ال�سنوات  تلك 

والآن عندما اأقرر ترك العمل اأخرج منه خالية الوفا�س بدون 

اأي تعوي�س لنهاية الخدمة. اأي اإجحاف هذا الذي يتغا�سى عن 

حقوق العمل التي اأعطاها الإ�سالم؟«.

 المراكز ممنوعة على المراأة

»اأ�سحاب  على:  اأي�سًا  عامًا(   30( ماجدة  �سكوى  تتركز 

اإلى  الو�سول  من  المراأة  يمنعون  الذين  والموؤ�س�سات  العمل 

منا�سب رفيعة الم�ستوى حيث نجد اأن اأغلب القّيمين على هذه 

الموؤ�س�سات يخافون من اأن ترتقي المراأة وت�سير رئي�سة عليهم، 

عقدة  نتيجة  وه��ذا  اإمرتها  تحت  يعملوا  اأن  ينا�سبهم  ل  فهم 

مر�سية لديهم، مع اأن هناك ن�ساء كثيرات اأثبتن جدارتهن في 

الإدارة والقيادة. نحن ل نريد اأن نقارن و�سعنا بو�سع المراأة 
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في البالد الغربية بل �سن�سع اأ�سبع المقارنة على و�سع المراأة 

هناك  المراأة  اأن  ونفخر  اإيران  في  الإ�سالمية  الجمهورية  في 

تتبواأ مراكز مهمة وت�سغل اأماكن قيادية رفيعة«.

 الأمومة ال�صاكية

اأم لطفل( �سكوى حول اأمر  ولدى ال�سيدة رول )24 عامًا، 

فترة  »ق�سر  وه��و:  عاملة  اأم  لكل  بالن�سبة  الأهمية  غاية  في 

اإجازة الأمومة وعدم تاأمين ح�سانة في الموؤ�س�سات. لقد كان 

�سعبًا جدًا علّي اأن اأترك طفلي بعمر �سهر ون�سف في ح�سانة 

جميع  اأن  واأعتقد  اأتفقده.  اأو  اأراه  اأن  دون  من  نهار  ولن�سف 

الموؤ�س�سات  في  ح�سانة  غرفة  بتاأمين  مثلي  يطالبن  الأمهات 

لهن  ي�سمن  هذا  لأن  الحا�سنة  اأجرة  لتغطية  م�ستعدات  وهن 

وجود اأطفالهن بقربهن، ويوؤّمن لهن الفر�سة لعدم حرمانه 

الأ�سهر  في  له  المهمة  لطفلهن  الطبيعية  الر�ساعة  من 

الأولى«.

 قرار بال�صتقالة

اأطفال،  لخم�سة  اأم  عامًا،   36( �سامية  ال�سيدة  ح  ت�سرِّ

العمل وهي  التي واجهتها مع  الكبيرة  الم�سكلة  معلمة( عن 

وق�سة  تجربتها  وتحكي  الأ�سرة،  م�سلحة  هاج�س  بب�ساطة 

زواجي  وبعد  قبل  ل�سنوات  »عملت  العمل:  ت��رك  ق��راره��ا 

واإنجابي لأطفالي، وكنت اأعمل جاهدة للتوفيق بين متطلبات 

فيها  اأح�س�ست  مرحلة  اإل���ى  و�سلت  لكن  وال��ب��ي��ت،  العمل 

اأ�سرتي،  ح�ساب  على  يتم  عملي  واأن  ال�ستمرار  با�ستحالة 

المدر�سة  ت�سدد  مع  خ�سو�سًا  ال�سلبية  بالآثار  علينا  ويعود 

في اإرهاقنا بعد الدوام بالتح�سير والت�سحيح وال�ستمارات 

قراري  فح�سمت  والإج���ازات،  العطل  اأي��ام  في  وب��ال��دورات 

بالتفرغ للمنزل ووجدت اأن هذا يحفظه من الم�ساكل التي قد 

تغرقه في م�ستنقع التفكك والنهيار. فالمدخول المادي الزائد 

ياأتي على ح�ساب اأع�سابي وراحتي وقدرتي على توفير اأ�سباب 

ال�ستقرار للعائلة، واأنا را�سية جدًا بقراري هذا«.

 تراكم ال�صغوط

اأولد( فتوؤكد بناء  اأم لأربعة  اأما ال�سيدة هدى )45 عامًا، 

على تجربة 20 عامًا من العمل اأن اأكبر م�سكلة تواجهها المراأة 

مهام  متطلبات  عن  الناتجة  ال�سغوط  من  »�سيل  هي:  العاملة 

ق��راري  ح�صم����ت 

بالتف����رغ للمن��زل

فالمدخ�ول المادي 

الزائ��د ياأت��ي عل��ى 

اأع�ص�ابي  ح�ص��اب 

وقدرت������ي عل���ى 

اأ�صب��اب  توفي������ر 

للعائلة ال�صتق��رار 
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واأن  ال��م��ن��زل  و���س��وؤون  العمل 

المراأة  فيه  تقع  خطاأ  اأك��ب��ر 

لنف�سها  اإهمالها  هو  العاملة 

بالتعامل  ح��ّل��ه  ي��ك��ون  وه���ذا 

بحكمة ووعي واإدارة وتنظيم 

لكل  والأول��وي��ات  للمهام  دقيق 

يوم بيومه حتى ل ت�سل اإلى مرحلة 

الج�سدي  النهيار  بعد  النف�سي  النهيار 

ب�سبب تراكم ال�سغوط. لذا فاإنه على كل امراأة عاملة 

وهذا  المنزل،  ب�سوؤون  الهتمام  في  ت�ساعدها  بمن  ال�ستعانة 

اأثناء  والتفرغ  الراحة،  من  ق�سطها  اأخ��ذ  على  ق��ادرة  يجعلها 

بعيدًا  وباأولدها،  وبزوجها  بنف�سها  للعناية  البيت  في  وجودها 

عن ال�ستغراق باأعمال المنزل التي تتطلب جهدًا اإ�سافيًا هي 

بغنى عنه«.

 عقدة الذنب

ال�سعور بعقدة الذنب هو اأحد الم�ساعر ال�سلبية التي ت�سغل 

اإ�سراء  ال�سيدة  الن�ساء العامالت، وهو ما تعّبر عنه  بال بع�س 

بالتق�سير  الدائم  »ال�سعور  بقولها:  لطفلين(  اأم  عامًا،   31(

يرهقني فاأنا اأ�سع نف�سي دائمًا في دائرة التهام عند اأي خلل 

الم�سوؤولية،  نف�سي  ل  واأحمِّ اإلى عملي،  ال�سبب  اأرد  ين�ساأ، لأنني 

في  لكنني  والنتائج،  والآث���ار  الأ���س��ب��اب  تحليل  ف��ي  واأغ��و���س 

�س لأ�سرتي عن اأي نق�س  المقابل اأ�سعى بكل جهدي اإلى اأن اأعوِّ

حا�سل من خالل الح�سور النوعي معهم، في فترة بعد الظهر 

بالعناية  واإ�سعارهم  لهم  التعوي�س  اأجل  من  العطل،  اأّيام  وفي 

والهتمام«.

 اأتخبط وحدي

تنهال ال�سيدة هيفاء )34 عامًا، اأم لثالثة اأطفال( بال�سكوى 

المريرة على �سريك حياتها الذي لم ي�سع اأي حجر عثرة في 

طريق عملها اإل اأّنه: »ل يتحمل عناء م�ساعدتي في اأي من �سوؤون 

المنزل والأولد، يتركني اأتخبط وحدي بعد عودتي من العمل 

في اأعمال المنزل وتح�سير الطعام، ومن ثم م�ساعدة الأولد 

ويقوم  والراحة،  النوم  من  ق�سطه  ياأخذ  بينما  درا�ستهم،  في 

ليق�سي وقته في م�ساهدة التلفاز. اإّنه لي�س م�ستعدًا للم�ساركة 
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في اأي مهمة ولو حتى في متابعة الواجبات المدر�سية لالأولد 

اأع�سابي  اأحد ي�ساأل عن  اأع�سابه. لكن ما من  يوّتر  لأن ذلك 

واهلل المعين«.

 جعبة فارغة

وفي اإطار ال�سكوى �سد الأزواج اأي�سًا ت�سكو ال�سيدة رحاب 

باإدارة  يتحكم  الذي  زوجها  من  حديثًا(  متزوجة  عامًا،   26(

مرّتبها ال�سهري ح�سبما ي�سّخ�س هو، تقول رحاب: »هو يعمل 

الميزان في  كفة  ل  ليعدِّ راتبي  فياأتي  اأن مرتبه غير كاف،  اإّل 

اأعمل  اأنني  معي�ستنا، وهذا ل يزعجني، لكن ما ي�سايقني هو 

اأو  كيفية �سرف مدخولي  في  الخيار  اأملك  ول  �سنوات   8 منذ 

الدخار منه، لأن زوجي يتوكل بالمهة، وهذا ي�سعره بالبحبوحة 

ل  لكنه  وال��دع��وات،  الموائد  في  والإ���س��راف  للبذخ  يدعوه  ما 

يلتفت اإلى حقيقة اأنه لي�س مقتدرًا للقيام بذلك واأنه يحرمني 

من حقوقي«. 

 التعامل بفوقية

عامًا،   30( ندى  ال�سيدة  فيها  وقعت  التي  الم�سكلة 

اإلى  بزواجها  توؤدي  اأن  كادت  ب�سبب عملها  لطفلين(  اأم 

خالفات  زوج��ي  وبين  بيني  وقعت  »لقد  النهيار:  حافة 

حادة و�سلت بنا اإلى حد الطالق، ولي�س ذلك ب�سبب رف�سه 

طريقة  في  اأخ��ط��اأت  اأنني  في  تكمن  الم�سكلة  لكن  لعملي 

تعاملي معه نتيجة و�سولي اإلى مركز اأهم من مركزه، وكوني 

فعل  ل��ردة  �سببًا  كان  ما  وه��ذا  راتبه.  يفوق  راتبًا  اأتقا�سى 

�سر�سة من قبله. لكن تدخل الأقارب �ساهم في ردم الهوة 

امراأة عاملة وهو  به كل  اأن�سح  وتعلمت در�سًا مهمًا  بيننا 

اأن تتجنب التعامل بفوقية مع الزوج اأو التعالي عليه، واأن 

لي�س  هذا  لأن  الإنفاق  في  بالم�ساركة  عليه  المن  تتجنب 

اأجواء  دائمًا  فيها  ت�سود  اأن  يجب  التي  الأ�سرة  لم�سلحة 

المودة والرحمة والت�سامح«.

 العمل والختالط

اأن تكون في  العاملة يجب  المراأة  اأن  اآية )26 عامًا(  ترى 

غاية الحر�س والحتراز من الوقوع في م�سكلة قد ل تقف عندها 

كثيرات وهي: »الختالط الذي تتعر�س له المراأة العاملة اأكثر 

من غيرها نتيجة وجودها في نطاق زمالة في العمل. لذا فاإن 
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ت�سون  التي  ال�سرعية  ال�سوابط  على  دائمًا  الحفاظ  عليها 

�سخ�سيتها الإ�سالمية، وت�سمن لها المحافظة على �سورتها 

الإن�سانية الراقية واإثبات جدارتها وكفاءتها في العمل بعيدًا 

غير  الختالط  �سرك  في  يقعن  ن�ساء  هناك  اأنوثتها.  عن 

ال�سرعي تدريجيًا وعن غير ق�سد مما يدعونا للتاأكيد على 

اأهمية الوقاية والدقة في اللتزام بالحدود مع الزمالء وهذا 

خير لها ولهم«.

 العمل هو الحل

هي  الحقيقية  م�سكلتها  اأن  فتجد  عامًا(   40( كوثر  اأما 

البعد عن العمل لأنه قد يكون حاًل بل اإنقاذًا لبع�س الن�ساء 

يرزقن  لم  اللواتي  كالأمهات  خا�سة  ظروفًا  يع�سن  اللواتي 

باأطفال اأو الفتيات اللواتي لم ياأت ن�سيبهن من الزواج، 

�سعب  نف�سي  و���س��ع  م��ن  اأع��ان��ي  »ك��ن��ت  وت�سيف: 

ومتعب فالتحقت ببع�س الأن�سطة الن�سائية، ومن 

والعزلة  الوحدة  من  انت�سلني  بعمل  التزمت  ثم 

كثيرة  اأم��ور  بوجود  ال�سعور  واأعطاني  والياأ�س، 

ت�ستحق بذل الجهد والهتمام، ودفعني لالنطالق 

بن�ساط وحيوية في حياة لها معنى وهدف«.

 على طاولة البحث

اأمرًا  اإن اعتبار عمل المراأة  وفي كلمة اأخيرة يمكن القول 

واقعًا لم يعد ينح�سر بفئة قليلة من المجتمع بل يتعلق بن�سبة 

بحكم  للكثيرين  �سرورة  ال��م��راأة  عمل  �سار  بعدما  بها  معتّد 

تو�سع  اأن  الطبيعي  فمن  لذا  ال�سعبة،  القت�سادية  الظروف 

طاولة  وعلى  الهتمام  دائرة  في  والمطالب  الم�ساكل  تلك  كل 

البحت والدرا�سة من قبل المعنيين من اأجل الو�سول اإلى نتائج 

مر�سية ومن�سفة.

 ن�صب واإح�صاءات

ختامًا، من المفيد الإ�سارة اإلى بع�س الن�سب والإح�ساءات 

الخا�سة بالمراأة العاملة في لبنان. فقد جاء في تقرير لمنظمة 

لبنان  في  العاملة  القوة  في  المراأة  م�ساركة  اأّن  الدولية  العمل 

% اأي بمعدل امراأة عاملة واحدة مقابل كل 4 رجال. تبلغ 21 

ويبّين اإح�ساء اآخر اأن اأجور الن�ساء في الموؤ�س�سات الخا�سة 

% من اأجور الرجال. اأقل بن�سبة 30 

امراأة  كل  اأن�صح   

اأن  وه���و  ع��ام��ل��ة 

التع�امل  تتجن���ب 

الزوج،  مع  بفوقية 

واأن تتجن��ب الم��ن 

بالم�صاركة  علي��ه 

ف����ي الإن����ف����اق 

لي���س  ه��ذا  لأن 

لم�صلح���ة الأ�ص�رة
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ندى بنجك

.. وقف  هناك 

على كتف الأر�س

وحّبات التراب تحمله

اتكاأ على جذع زيتونة

وكّل �سجر الجنوب احت�سد يظّلله

كان يرقب �سباح الأ�سر في عيتا

مّر الأبطال على مرمى كفيه

نف�س غبار المهّمة

وعاد يهند�س انت�سار القوافل

ويرتب مواعيد المفاجاآت

لحرٍب

اأرادوها �سدمة

ولكنه ال�سعلة

وال�ساهر الأبدّي على اأمجادنا.
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وال�سم الممّجد

والدم الزيتونة

ماذا اأ�سّميك!!

الحلم اأم الحقيقة؟

الدليل اأم الم�ستحيل؟

الف�سول اأم الموا�سم؟

ال�سيف المقمر؟

المطر المزهر؟

الزرع؟

الح�ساد؟

النهر؟

الوهاد؟

اأ�سميك اأغلى اأ�سمائنا

عمر اأعمارنا

ن�سر انت�ساراتنا

وكّل حداءات الأر�س الجميلة.

هذا الأ�سطورّي قد خبرهم

الكرة  و�سع  قهرهم  في  فنونًا  واأتقن 

الأر�سية

ماذا تبّقى الآن  غير �سدى ويالتهم؟!

كل الخراب �سراب

ول �سيء �سوى اأ�سابعك الخ�سراء

تفتر�س الأر�س قيامة وكرامة.

جاوؤوا بالطائرات

وجاءهم بالعاديات

لقد ح�سمت المعركة اإذًا

النار ل تحرق النور

وكل الدم ت�سابيح الن�سر في المعركة 

الآن

اأوّد اأن اأخ�سع اأمام حكايتك المتفّردة 

بم�ساءات من قلق..

هل كنت تقلق حقًا في تّموز ؟

يقول : بلى..

�سغلت العالم الوا�سع 

ولم ت�سغلني �سوى عينيه...

يقول له:

»يا �سيد«.. اإني اأوّد اأن اأحميك

ا�سكن ماء العين اأو 

�سغاف القلب

واعذرني يا اأخ عمري 

اعذرني من رم�سي اإن اأغلقته

ومن نب�سي اإن اأطلقته

اإّني اأخاف عليك

 من  رم�سي 

ومن نب�سي 

اأن يوؤذيك.

يا اأيها ال�سم المخّلد 
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الأيام الجميلة
حوراء حرب*

تلك الذكرى التي ل زالت تفا�سيلها محفورة 

»رحم  فقال:  ووجداننا.  قلوبنا  اأعماق  في 

اأحدًا  اأح��ّب  ما  قلبي  اأّن  اأق�سم  اأب��اك،  اهلل 

امت�سا�س  على  ق��ادرًا  كان  لقد  اأحّبه،  كما 

اإلى  وتحويلها  الّنا�س  من  الغ�سب  م�ساعر 

النا�س  ه��ّم  يحمل  ك��ان  اإيجابية.  م�ساعر 

وي�سعى للتخفيف عنهم، ففي كل مرة األقاه 

كان ي�ساألني عن اأحوالي واأحوال النا�س«. 

قابلته  عندما  الأي��ام  اأحد  في  و�سادف 

روؤيته  اأن�ستني  ولكن  غا�سبًا،  كنت  اأن��ن��ي 

غ�سبي عندما بداأ بالكالم قائاًل:

اإليك  اأوك��ل  اأن  اأري��د  اأحمد،  اأب��ا  »اأخ��ي 

اأمرًا في غاية الأهمية. بما اأنك تعرف اأهل 

القرية جّيدًا، اأريدك اأن تطلعني على اأحوال 

ة الفقراء منهم، على اأن يبقى  النا�س، خا�سّ

الحياتية  وال�سغوط  الم�ساغل  اأكثر  ما 

لهم  تكّن  اأ�سخا�س  زي��ارة  من  تمنعك  التي 

فيوؤلمك  والح��ت��رام،  والتقدير  المحبة  كل 

باأنك  وت�سعر  بالّتق�سير،  ال�سعور  عندها 

قليل الوفاء لهم. هذا ما اأح�س�ست به حين 

مررت ببيت اأبي اأحمد. 

واأبو اأحمد كان من الأ�سدقاء المقربين 

كثير  في  عليه  يعتمد  وال��دي  وكان  لوالدي، 

من الأمور وي�سّر له من اأ�سراره. لذا قررت 

التحّية  لإلقاء  اأمّر  اأن  تردد  ودون  يوم  ذات 

عليه. طرقت باب بيته المتوا�سع، ففتح لي 

رجل �سبعيني، وقد بانت على خطوط وجهه 

الفرح  عالئم  الزمن،  ماآ�سي  حفرتها  التي 

الممزوج ب�سيء من العتب. وجل�سنا نتبادل 

اأطراف الحديث، واأجمل ما نتحدث عنه هو 
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هذا الأمر �سرًا ل يعرفه اأحد �سوانا«.

�ساأبذل  يا �سيخ راغب،  تقلق  فقلت: »ل 

في هذا الأمر اأق�سى جهدي«. 

حّتى  كبير  بجهد  عملت  بنّيتي،  يا  نعم 

اكتملت لئحة باأ�سماء فقراء القرية. ومنذ 

المال  يعطيني  راغب  وال�سيخ  الحين  ذلك 

اأن جاءت  اإل��ى  ���س��ر. 
ُ
الأ ه��ذه  اإل��ى  لإي�ساله 

كنت  حيث  ال��ب��اردة  ال�ستاء  ليالي  اإح���دى 

نائمًا، واإذ بزوجتي اأم اأحمد توقظني لتقول 

ف�سعرت  ال��ب��اب،  على  ط��رق��ًا  �سمعت  اإن��ه��ا 

هذه  مثل  في  زائرنا  هو  فمن  بال�ستغراب، 

الثالثة  اإلى  ت�سير  كانت  فال�ساعة  ال�ساعة؟ 

فجرًا. 

- »من الطارق؟«

»اأنا ال�سيخ راغب حرب«.

- »اأهاًل بال�سيخ، تف�سل بالدخول«. 

من  عجلة  على  فاأنا  الدخول،  اأري��د  »ل 

اأمري، ولكن اأريدك اأن ت�سلم هذا المبلغ من 

المال اإلى م�ستحقيه من الفقراء«

ينتظر  األ  ف��ج��رًا؟  الثالثة  »ولكنها   -

المبلغ اإلى ال�سباح؟«

»�ساأغيب عن القرية عّدة اأيام ول اأحب 

اأن يبقى المبلغ في جيبي فقد يكون اأ�سحابه 

باأم�ّس الحاجة اإليه«.

واأوج��اع��ه��م ل  النا�س  ف��اآلم  معه ح��ق، 

الليل ول ت�سلو عند الفجر، فكيف  تهداأ في 

من  �سيئًا  تبل�سم  اأن  قبل  العين  تلك  تقّر 

اآلمهم و�سجونهم؟ ورغم كل تلك العواطف 

الجّيا�سة التي كانت تعتمر في �سدره و�سعيه 

يتعمد  كان  فاإنه  الآخرين  لإ�سعاد  الحثيث 

البتعاد عن �سماع عبارات ال�سكر والمتنان، 

فغالبًا ما كان ير�سل الأموال للفقراء مع اأحد 

ال�سباب الموؤمنين. واأذكر اأنه حينما نفقت 

)ماتت( بقرتان لأحد اأبناء القرية ولم يكن 

اأنا وعدد  اأخذت  له م�سدر عي�س غيرهما، 

من  تبرعات  جمع  عاتقنا  على  الإخ��وة  من 

اأهل القرية للتعوي�س عليه بمبلغ يمّكنه من 

اأنا  وبينما  الأق��ل،  على  واح��دة  بقرة  �سراء 

في  �ساعيان  نّحال  مالك  الحاج  وال�سهيد 

راغب  بال�سيخ  نلتقي  بنا  واإذا  الأم��ر  ه��ذا 

عائدًا اإلى منزله، حّيانا بلطفه المعتاد  ثّم 

�ساألنا عّما نفعله فاأخبرناه بالق�سّية.

حّتى  جمعتماه  ال��ذي  المبلغ  هو  »م��ا   -

الآن؟«

»ثمانمائة ليرة« 

- »وكم يلزمكم بعد« ؟ 

»اأربعمائة لكي نتّم ثمن بقرة واحدة«.

ليرة،  اأربعمائة  معي  ح��الل،  »اأولد   -
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للحاج  واأع��ط��وه��ا  خ��ذوه��ا 

واتكلوا على مولكم، اآجركم 

اهلل« 

»األ�����ن ت��ذه��ب م��ع��ن��ا يا 

�سيخ؟!!«

وحدكما،  »ل،اذه��ب��ا   -

�ساأتفّقد منزلي«.

اأنا والحاج مالك  فذهبت 

واأو���س��ل��ن��ا الأم���ان���ة. واأث��ن��اء 

مالك  الحاج  �ساألني  عودتنا 

عن ال�سبب الذي منع ال�سيخ راغب من الذهاب 

اأن  اأعرف  باأني  فاأجبته  المال،  لإي�سال  معنا 

ال�سيخ يهمه اأن ي�سل المال اإلى اأ�سحابه، ول 

يحب اأن ي�سعر الفقراء بالمتنان له، فالف�سل 

كل الف�سل هلل تعالى.

اأم���ا اأع��ج��ب م��ا راأي����ت م��ن اأب��ي��ك فهو 

عندما عملت حار�سًا في مبّرة ال�سّيدة زينب 

O، راأيت منه ما تدمع له العين ويخ�سع 

ل��ه ال��ف��وؤاد. ك��ان ي��اأت��ي، اإلى 

المبّرة نهارًا ليالعب الأولد، 

يحتفل  الحلوى،  لهم  يحمل 

معهم في المنا�سبات الدينّية 

وكاأّنه  معهم  يلعب  والأعياد، 

الليل  ف��ي  اأم��ا  منهم.  واح��د 

ياأتي رغم �سعوبة  فقد راأيته 

و�سوء  الأم��ن��ي��ة،  ال���ظ���روف 

ليتفّقد  المناخية،  الأح���وال 

عنهم،  وي�����س��األ  اأح���وال���ه���م 

وجوههم  اإل���ى  ينظر  ن��ي��ام،  وه��م  يغّطيهم 

بعطف �سديد ويم�سح على روؤو�سهم. 

لقد منع المعّلمات والمربيات من اإدخال 

يومًا  اإحداهّن  اأّن  حتى  المبّرة،  اإلى  ع�سا 

�سكت له كثرة الم�ساغبة من الأولد وقالت: 

»�ساأح�سر ع�سا حّتى لو لم توافق« فاأجابها 

واآخر  اأول  تكوني  لكي  »اأح�سريها  ممازحا: 

ثّم  المكان«  ه��ذا  في  بالع�سا  ي�سرب  من 

المرة:  بجّد وحزم هذه  ولكن  اأكمل حديثه 

»اأختي العزيزة، ل تكون الع�سا حيث يكون 

الأيتام، يكفيهم ما قا�سوه على �سغر �سّنهم، 

ل تكوني وجور الزمان قا�سية عليهم«. 

الأيتام  يعامل  كان  اأنه  ابنتي  يا  اأعرف 

كما كان يعاملك واإخوتك. فلعمري لقد كان 

اأبًا حنونًا لهم. رحم اهلل تلك الأيام فواهلل 

لقد كانت اأجمل اأيام حياتي«. 

اإل حين �سدح  ولم ن�سعر بمرور الوقت 

اأبي  من  ا�ستاأذنت  عندها  ال��م��وؤذن،  �سوت 

اأ�سترجع  ثانية  اأن وعدته بزيارة  اأحمد بعد 

معه فيها تلك الق�س�س التي ل يبرح الفوؤاد 

يطرب ل�سماعها.

Mابنة ال�سيخ راغب حرب *
الهوام�س
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دّب�����ر ح��ال��ك
احلاج ح�صني من�صور

جل�سته،  ف��ي  ع��ل��ي«  »اأب���و  اع��ت��دل   ...

اأرهقته  اأن  بعد  يده،  ال�سحيفة من  ورمى 

اإلى  ه��ارب��ًا  مقعده  من  ونه�س  اأخبارها، 

امتّد  وزمجرته.  الحرِّ  حماأة  من  ال�سرفة 

نظره في الخارج، و�سل اإلى البحر، تركه 

يرتاح هنيئة، ثّم اأعاده اإلى »دير الزهراني« 

وجهه  احت�سنْت  وقد  مفاجئة،  حركة  في 

وتمتمات متالحقة:  لذيذة حاّرة،  اإ�سراقة 

�سيارته  ه��ذه  ه��و!  اإّن��ه  بالتاأكيد  ه��و!  »اإّن��ه 

عن  تنحرف  اأراه���ا  اإن��ن��ي  »المر�سيد�س« 

خلف  ال�سارع  في  وتدخل  العام،  الطريق 

مراآب  اإلى  ت�سل  هي  وها  الوقود،  محّطة 

المبنى الذي اأقطنه. يبدو اأّنه لي�س وحده، 

ب�سيارته،  تلحق  �سيارات  اأرب��ع  اأرى  فاأنا 

وتقف اإلى جانبها«.

ع  اأُت نف�سي ل�ستقباله، فاأنا لم اأتوقَّ عبَّ

ولكم  ال��ي��وم،  ه��ذا  ع�سر  »ال�سيد«  ق��دوم 

اأبهرني، واأبهجني بمفاجاآته تلك!

كانت  التي  بهيبته  يا�سر«  »اأب��و  دخ��ل 

ج  اأم��ام��ه ان��دف��اع��ة ف��ار���ٍس مدجَّ ت��ن��دف��ع 

احت�سنني  الح�سون.  لقتحام  متحفٍز 

بكلتا يديه، اأطبق بهما عليَّ كمن يحميني 

كال�سم�س  اأ�ستدُّ  واأخ��ذُت  من خطر داهم، 

في �سطوتها، ثم اأبترد كالفالة في �سكون 

اأنني م�سافر قد بلغ واحة  الليل. اأح�س�ست 

وعنائه،  ال�سفر  غربة  ف��ي  ال��واح��ات  م��ن 
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يت لو اأبقى في ح�سنه دهرًا، ف�ستَّان  وتمنَّ

ما بينه وبين الكهوف الأخرى المتخ�سبة. 

بين  اأفلت من  اأن يدعني  ا�ستطاع  وبالكاد 

ي��دي��ه، ث��مَّ وّج���ه ك��الم��ه ل��الإخ��وان الذين 

قدموا معه:

يا  الأح��ّب��ة،  محّط  ه��و  البيت  »ه��ذا   �

واأعقد  ا�ستراحتي،  اأم�سي  فيه  اإخ��وان��ي، 

لقاءاتي«. ثم التفت اإلّي، وقال:

اأبا علي، هوؤلء هم �سيوفنا، وهم  »يا 

اأعداءنا،  يقاتلون  الذين  المجاهدين  من 

اأتوا من الجبال والأودية التي يخّيم  ولقد 

عليها القهر، والظلم، لكّنهم تمردوا على 

واقعهم، وانقلبوا عليه« � اأدركت اأّن ال�سيد 

عبا�س ينقلني اإلى رحاب جديدة، وذهنية 

ثم   � العالم  اأح��رار  فيها  اأكت�سف  جديدة، 

الم�سترك  الجهاد  »اإنَّ  قائاًل:  كالمه  تابع 

اأن  من  الجهاد  لهذا  ُبدَّ  ول  بهم،  يجمعنا 

ول�سوف  والفا�سل،  الخائب  الواقع  ينعى 

واإع��الء  وِرفعتنا،  نه�ستنا،  ف��ي  ُي�ساهم 

�ساأننا«.

وبعد  ال�ستقبال.  غرفة  اإل��ى  دعوتهم 

دنا  وارت��اح��وا،  اأماكنهم  في  ا�ستقروا  اأن 

الفائقة  بلباقته  لي  وق��ال  مني،  »ال�سيد« 

اأرى  اأن  »اأري����د  نف�سها:  على  المتفّوقة 

فراأى  اأ�ستاذ!«  يا  الهند�سة،  في  مهارتك 

وجهي،  على  ترت�سم  ا���س��ت��غ��راب  ع��الم��ة 

فاأ�ساف: »هند�س لنا ما ُير�سي �سيوفنا«.

نزلت  كاأّنما  عجل،  على  ريقي  ابتلعت 

الدهر!  �سدائد  من  �سديدة  اأو  نازلة،  بي 

اأقّدم  م��اذا  بل  ال�سيوف؟!  ر���س��ي 
ُ
اأ كيف 

وحده،  بال�سيد  منوطًا  الأمر  كان  لو  لهم؟ 

الماء  م��ن  ك��وب  تقديم  ف��ي  دت  ت����ردَّ لما 

البارد في هذا الحّر، واأنا اأعلم تمامًا اأّنه 

اأحّب اإليه من اأد�سم الأطعمة، لكّنه برفقة 

ه���وؤلء الإخ����وان ال��ذي��ن ق��دم��وا م��ن بالد 

امتدح  قد  »ال�سيد«  يكون  ولربما  بعيدة، 

اأمامهم كرمنا، وُح�سَن �سيافتنا. 

ماذا دهاك يا اأبا علي، وماذا تريد اأن 

اأيامه  وفي  من�سرمًا،  بات  ال�سهر  تفعل؟! 

القدور  اإّن  اأفعل؟  ماذا  اهلل،  يا  الأخيرة، 

في البيت خاوية، فارغة، نظيفة متالألئة، 

كما الجيوب، والثالجة، تبّرد الهواء وبخار 

اأوائل  الماء، م�سكينة هي الأخرى، تنتظر 

وُت�سعل  غليلها،  لت�سفي  المقبل؛  ال�سهر 
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لوة  �سوقها بما قد يدخل اإليها، ويبعث ال�سَّ

فيها.

من  يعاني  البيت  وت��ح��ّي��رت.  رب��ك��ت 
ُ
اأ

من  �سالبًة  اأ�سدُّ  القحط  وه��ذا  القحط، 

اإلى  ي�ستمع  كان  »ال�سيد«  وك��اأن  الحديد. 

تلك الأفكار التي تجول في راأ�سي، وتبحث 

�سعر  اأّن��ه  ويبدو  ال��م��اأزق،  لهذا  َمْنفٍذ  عن 

بحالي البائ�سة، فاأخذني جانبًا، و�ساألني: 

قد جّف،  ل�سانك  اأرى  واأن��ا  الأم��ر،  »ما 

وًب���تَّ ك��الأب��ك��م، اأو ل��ك��اأّن��ك غ��ارق في 

مري�سًا؟  اأوُتراك  الياأ�س؟  من  حفرة 

في  النحو  هذا  على  اأعهدك  لم  اأنا 

اأمامه  تنهدت  الأح���وال؟!«  اأ�سعب 

تنهيدة الٍياأ�س الحزين، وقلت بكل 

اأ�سًى ولوعٍة، كاأنني ورقة خريفّية 

تهوي اإل��ى الأر���س: »ل م��ال، ول 

طعام، يا �سيد«.

الأبواب،  اأغلق  اأنني  وظننت 

بهذه  اأت��ف��ّوه  واأن��ا  كثيرًا،  واأت��م��ادى 

اأدع  ل��ك��اأّن��ن��ي  اأو  ال���م���ّرة،  الحقيقة 

للغاية  محرٍج  م��اأزٍق  في  يقع  »ال�سيد« 

اأْن  هو  والأ�سواأ من ذلك،  ال�سيوف،  اأمام 

يظّن اأنني اأفعل ذلك لأطلب منه المال!

»ما  وق��ال:  »ال�سيد«  اأ�سارير  انفرجت 

هذا الأمر العظيم الذي يلوح لك ك�سراب 

الآن  اإننا  ب��ك؟!  يطيح  ويكاد  ال�سحراء، 

قر�سًا  جيبي  في  اأج��د  ل  فاأنا  متعادلن، 

الحائر،  كالهائم  ف��ارغ  وَجْيبي  واح���دًا، 

ومحفظتي كالهيمان العط�سان، اأّما خزان 

الوقود في ال�سيارة؛ فقد �سلبناه كّل ما في 

ليروي  الآن  يلهث  واأراه  وق��ود،  من  جوفه 

ظماأه«.

الحلوة  البت�سامة  تلك  اأر�سل  اإّن��ه  ثم 

الرقراقة التي تحمل العطف والحنان، تلك 

البت�سامة التي ينوي بها القربة اإلى اهلل، 

البت�سامة  تلك  واأردف  منه،  العون  وطلب 

بقوله: »قم، وتوّكل على اهلل، ودّبر الأمر. 

مثل  الأي���ام  ُم���رَّ  اأّن  علي  اأب���ا  ي��ا  تعلم  األ 

دام  ما  علي،  اأب��ا  يا  ب�سواء؟  �سواء  حلوها 

في قناديلنا مثل هذا ال�ّسراج � واأ�سار بيده 

ناحية القلب � فال تخ�َس �سيئًا«.

نحو  ت��دب  ب���داأت  ق��د  ال�سم�س  ك��ان��ت 
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تاأوي  ال��ذي  الثقب  تريد  الآخ��ر،  مرعاها 

اإليه، وتغور فيه، وقد �سقط في يدي، ولم 

ووحيد،  واح���د،  خيار  �سوى  اأمتلك  اأع��د 

وتوكله،  »ال�سيد«  ابت�سامة  اأحمل  اأن  هو 

واأخرج قا�سدًا اأحد الجيران اأو الأ�سدقاء 

فاأ�ستدين منه ما ي�ساعدني على اأن اأهند�س 

ما ير�سي �سيوفي على الرغم من معرفتي 

ب�سعف الأمل، وقلَّة الرجاء.

نظرات  بينما  الخارجّي،  الباب  بلغُت 

»ال�سيد« تالحقني كمالك اأوكله بمرافقتي، 

غليان  و�سكن  وانهزم،  قلقي  انك�سر  وقد 

نف�سي واطماأنَّْت، وفتحت الباب واأنا اأ�سعر 

يهّم  ك��ان  ب��رج��ٍل  واإذ  والأم����ان،  بالراحة 

وجدُت  لقد  طريقي،  ي�سّد  الباب،  بطرق 

اأمامي »اأبا ح�سن« محا�سب الم�سلحة التي 

اأعمل فيها.

�سافحته، وطلبت منه الدخول، تقّدم 

لي�ست  ه��ذه  وق���ال:  ال��داخ��ل،  نحو  خطوة 

اأنهي  اأن  واأريد  علي،  اأبا  يا  مر،  لل�سَّ زيارة 

المو�سوع �سريعًا، لأعود اإلى منزلي، لكّنني 

كنت قد بحثت عنك في مكاتب الم�سلحة 

وطوابقها، فلم اأجدك، وكاأّنما هاتٌف هتف 

ذني: »اذهب اإليه فلعّله بحاجة اإليها، 
ُ
في اأ

ولذا جئت اإليك في هذا الوقت، ولم اأرغب 

في تاأجيل ما اأنا ب�سدده ليوم غد«.

ما هي التي اأنا بحاجة اإليها؟ اأَويدري 

�ساحبنا ما اأنا بحاجة اإليه الآن؟ لكنني ل 

اأذكر اأنني ن�سيت �سيئًا في الم�سلحة هذا 

اليوم!

يده  بينما  يكّلمني،  ح�سن«  »اأب��و  ك��ان 

كانت تعبث في محفظته الجلدّية ال�سوداء 

اأخ���رج منها رزم���ة من  ت��ف��ارق��ه.  ال��ت��ي ل 

مئتان  ال��رزم��ة  ه��ذه  »ف��ي  وق���ال:  النقود، 

المالية  ال��ف��روق��ات  اإن��ه��ا  ل��ي��رة،  وث��الث��ون 

ة لك عن زيادة الرواتب الأخيرة،  الم�ستحقَّ

ول  اإليك،  ت�سل  اأن  نف�سي  على  اآليُت  وقد 

اأدعها تبيت في محفظتي«.

اأّن  و�سعرت  جديد،  من  اأ�ستعل  كدت 

وظننت  معًا،  اآٍن  في  وتت�سع  ت�سيق  الدنيا 

وتجّدد،  ع��اد  قد  الحّر  اأّن  الأول��ى  للوهلة 

اأفي يقظة  اأ�سدق،  اأكاد ل  وفعل فعله بي، 

اأنا، اأم في حلم؟!

»ال�سيد«  ن��ح��و  ال��ت��ف��ات��ة  م��ن��ي  لح���ت 

وير�سل  الم�سهد،  ه��ذا  يراقب  ك��ان  ال��ذي 

ابت�سامته التي حملت العنوان، وقالت لي: 

اإقراأ، فقراأتها، وتحّررت من كّل ما كابدته 

فاقتربت  »ال�سيد«،  ون��ادان��ي  وعانيته... 

منه، قال: »اأرى اأّن الم�سكلة قد ُحلَّْت، واأّن 

ومن  توفر،  قد  وال��م��ال  و�سل،  قد  العون 

هات،  اإليك،  اهلل  �ساقه  الذي  الرزق  هذا 

اإليه«. و�سعت  ة  اأنا بحاجة ما�سَّ ناولني ما 

المبلغ كّله بين يديه، مدَّ يده، وتناول منه 

ثالثين ليرة، وقال: »اأتح�سب يا اأبا علي اأن 

اهلل ين�سرنا »بالبارودة« فقط؟! هيا، قم 

واذهب، »ودّبر حالك بالباقي«.
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الدين به  قام  زواٌج 

زهرة بدر الدين

اأعرق  من  قر�صيين  اأبوين  من   Oخويلد بنت  خديجة  ال�صّيدة  ولدت 

الن�صب  هذا  اإلــى  بالإ�صافة  لها،  اجتمع  وقد  العربية.  الجزيرة  في  الأ�صر 

الرفيع، الّذكر الّطيب والُخلق الكريم وال�صفات الفا�صلة. 

Oن�صب ال�صيدة خديجة 

ُتعرف   P بالنبّي  ت��ت��زّوج  اأن  قبل   Oخديجة كانت 

بالطاهرة وب�سّيدة ن�ساء قري�س، وهي مع ذلك من اأثرياء قري�س 

واأو�سعهم جاهًا، مفطورة على التدّين على دين النبي اإبراهيم 

نازع  الذي  فاأبوها خويلد هو  والتربية،  الوراثة  بعاملي   Q

الأ�سود  الحجر  يحمل  اأن  اأراد  حين  اليمن  ملك  الآخر(  )ُتّبعًا 

اأن�ساره  وكثرة  قّوته  ترهبه  ولم  له  فت�سّدى  اليمن،  اإل��ى  معه 

.
)1(

حر�سًا منه على هذا الّن�سك من منا�سك دينه 

هو  ك��ان  خديجة،  ال�سّيدة  ج��ّد  وه��و  العزى  عبد  بن  واأ�سد 

قبائل  له  تداعت  الذي  الف�سول  المبّرزين في حلف  الآخر من 

من قري�س، فتعاقدوا وتعاهدوا على اأن ل يجدوا بمكة مظلومًا 

من اأهلها اأو غيرهم مّمن دخلها من �سائر النا�س، اإّل قاموا معه 

اهلل  ر�سول  قال  وقد  مظلمته،  ُترد  حتى  ظلمه  من  على  وكانوا 

P: »لقد �سهدت في دار عبد اهلل بن جدعان حلفًا ما اأحّب اأّن 

.
)2(

لي به حمر النعم، ولو دعيُت به في الإ�سالم لأجبت« 
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ال�صّيدة  كان����ت 

 O ي���ج�ة خد

من اأ�ص��رة عريقة 

معروف���ة بالعلم 

والديان��ة. وك�ان 

ذووه����ا عل�����ى 

ال��ح��ن��ي��ف��ّي�����������ة 

ينتظرون  ومّم��ن 

ظهور دين الح��ّق

كتب  درا�سة  على  يعكف  كان  نوفل  بن  ورقة  عّمها  وابن 

كان  لأّن��ه  منهما،  ي�ستح�سنه  بما  ويعمل  واليهود،  الن�سارى 

ي�سخر من عبادة الأ�سنام والتماثيل ويبحث عن دين يطمئن 

.
)3(

اإليه 

معروفة  عريقة  اأ�سرة  من  خديجة  ال�سّيدة  كانت  اإذًا، 

اإبراهيم  دين  الحنيفّية  على  ذووها  وكان  والديانة،  بالعلم 

Q، ومّمن ينتظرون ظهور دين الحّق في بالد الجزيرة 

العربية.

 ن�صاطها التجاري

الطائلة  اأم��وال��ه��ا   Oخديجة ال�سيدة  ا�ستثمرت 

رائجًا،  فيه  الربا  ك��ان  زم��ان  في  بها  ت��راِب  ول��م  بالتجارة 

وا�ستخدمت رجاًل �سالحين لهذا الغر�س.

في  تر�سل  كانت  خديجة  ال�سّيدة  اأّن  المحّدثون  وي��روي 

تجارتها اإلى ال�سام جماعة باأجر معين، فبادرت اإلى ر�سول 

P واأر�سلت اإليه ليذهب في تجارتها، وبذلت له �سعفي ما كانت 

اأمانته،  في  ون�ساًء  رج��اًل  النا�س  حديث  كان  لأّن��ه  لغيره،  تبذله 

و�سدقه، وا�ستقامته. ويذكر بع�سهم اأن الر�سول P لم يكن اأجيرًا 

. فوافق على طلبها 
)4(

لأحد، وما ح�سل مع خديجة كان م�ساربة

بعد اأن ا�ست�سار عّمه اأبا طالب، وكان �سفره الثاني اإلى ال�سام في 

. وقد اأر�سلت خديجةO معه 
)5(

الخام�سة والع�سرين من عمره

ناجحة  الرحلة  وكانت  ورعايتها،  القافلة  لخدمة  مي�سرة  غالمها 

وموّفقة. وقد اأ�سرع مي�سرة قبل دخول القافلة م�سارف مكة ليخبر 

خديجة بما جرى وما حدث لمحمد P في طريقه من كرامات 

ت�سير  الر�سول  راأ�س  على  الغمامة  راأى  حينما  الراهب  بحيرا  مع 

ن�ستور  الراهب  مع  ح�سل  وما  النهار،  في  تظّله  �سار  حيثما  معه 

وراأى فيه من عالمات النبوة اإذ قال لمي�سرة: طاوعه في اأوامره 

.
)6(

ونواهيه فاإّنه نبّي، واهلل 

 Pبر�صول اهلل Oزواجها 

البعيدة  ونظرتها  خديجة،  ال�سيدة  ذكاء  وحّدة  نبوغ  ومن 

و�سمّو   P الأكرم  الر�سول  �سخ�سية  اأدركت عظمة  اأّنها 

ال�سماء،  بر�سالة  تكليفه  قبل  اأخالقه 

من  به  الق��ت��ران  على  بالعمل  فاهتمت 

الذين  المرموقة  وال�سخ�سيات  الرجال  دون 
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تقّدمت وعر�ست القتران  التي  اإّنها هي  بل  تقّدموا لخطبتها، 

اإذ  الب�سيطة؛  بين حياتها وحياته  ال�سا�سع  البون  به، على رغم 

ه اأبي طالب. كان يعي�س تحت كفالة عمِّ

وفاتحت  ال���زواج،  ق�سية  خديجة  ال�سيدة  اقترحت  وهنا 

ها  الر�سول، وطلبت منه اأن يطلب يدها من والدها خويلد اأو عمِّ

اأبيها  اإلى  اأعمامه  ير�سل  اأن  الر�سول  من  وطلبت  قوٍل(.  )على 

اأ�سح  على  �سنة   28 ال�سريف  عمرها  وكان  ليخطبوها،  خويلد 

الر�سول  اأعمام  ففوجئ   .
)7(

�سنة   25 الر�سول  وعمر  الروايات، 

عمات  على  الده�سة  وا�ستولت  نوعه  من  الوحيد  النباأ  بهذا 

الر�سول حينما �سمعن منه الخبر.

قام اأعمام النبي وق�سدوا دار خديجة، وخطبوها من اأبيها 

ها، فامتنع ثم وافق بعد ذلك. وكان ذلك قبل خم�س  خويلد اأو عمِّ

ع�سرة �سنة من بعثة النبي P على الم�سهور. 

Oصداق خديجة� 

وبما اأنه ل بد من تقديم مبلغ من المال �سداقًا يليق بمقام 

وتدفع  اأخ���رى،  م��رة  تباغتهم  خديجة  بال�سيدة  اإذا  خديجة، 

يجعل  اأن  منه  وتطلب  هدية،  دينار  اآلف  اأربعة  الر�سول  اإل��ى 

وكانت هذه  اأبيها خويلد.  اإلى  مه  ويقدِّ لها  المبلغ �سداقًا  ذلك 

البادرة نادرة عجيبة جدًا، فلم يعهد اأحد في العرب اأن المراأة 

م ال�سداق لزوجها، فال عجب اإذا هاج الح�سد باأبي جهل  تقدِّ

وقال: المهر على الن�ساء للرجال؟! فغ�سب اأبو طالب وقال: اإذا 

كانوا مثل ابن اأخي هذا طلبت الرجال باأغلى الأثمان، واأعظم 

 .
)8(

المهر

طالب  اأب�����و  وك�����ان 

اأثناء  بالكالم  اب��ت��داأ 

خطبتها قائاًل :

هذا  ل��رّب  »الحمد 

زرع  جعلنا  ال��ذي  البيت 

اإ�سماعيل،  وذّرية  اإبراهيم 

اآم��ن��ًا وجعلنا  واأن��زل��ن��ا ح��رم��ًا 

لنا  وب��ارك  النا�س،  على  الحكام 

اإّن ابن  في بلدنا الذي نحن فيه، ثّم 

اأخي � يعني محمدًا P � ممن ل يوزن برجل 

65

م
 2
01
2 

ط
با

�ش
/

 2
45

د 
د

ع
ل
ا



به  يقا�س  ول  به،  رجح  اإّل  قري�س  من 

له في  ول عدل  اإّل عظم عنه،  رجل 

المال  ف��ي  م��ق��اًل  ك��ان  واإن  الخلق 

ف���اإّن ال��م��ال رف��د ج��ار وظ��ل زائل، 

وله في خديجة رغبة، وقد جئناك 

واأمرها،  بر�ساها  اإليك  لنخطبها 

�ساألتموه  ال��ذي  مالي  في  علّي  والمهر 

�سائع  ودين  عظيم  حّظ  البيت  هذا  ورّب  وله  واآجله،  عاجله 

 .
)9(

وراأي كامل« 

اإلى   :P للنبي   O خديجة  قالت  العقد  انتهاء  وبعد 

. وانتقل الر�سول P اإلى دار 
)10(

بيتك، فبيتي بيتك واأنا جاريتك

.O ال�سيدة خديجة

 وبقي في تلك الدار التي ظّلت معلمًا �ساخ�سًا، ول�سانًا 

اهلل  ر�سول  و�سبر  والجهاد،  الدعوة  اأح��داث  يحكي  ناطقًا، 

P ومعاناته. 

باأّنها  ت�سعر  ل  وه��ي  حّبًا  زوجها  خديجة  اأعطت  لقد 

تعطي، بل تاأخذ منه حّبًا فيه كّل ال�سعادة، واأعطته ثروة وهي 

ل ت�سعر باأّنها تعطي، بل تاأخذ منه هداية تفوق كنوز الأر�س. 

وهو بدوره اأعطاها حّبًا وتقديرًا رفعاها اإلى اأعلى مرتبة وهو 

ل ي�سعر باأّنه قد اأعطاها، بل قال: ما قام الإ�سالم اإّل ب�سيف 

ل  وهو  توّفيت  حتى  بغيرها  يتزّوج  ولم  خديجة،  ومال  علّي 

ي�سعر باأّنه اأعطاها.

P لدى النبّي O مكانة خديجة 

قري�س  ع��ذاب   P اهلل  ر�سول  مع   Oخديجة تحّملت 

ومقاطعتها وح�سارها، وكانت توؤازره على اأمره في تبليغ الدعوة، 

فخّفف اهلل عن ر�سوله P بموؤازرتها، فكانت ت�سّره وترّوح عنه 

عندما كان يجد ق�سوة وغلظة اأو ما يكره من رّد وتكذيب من 

معاناته  عليه  هّونت  داره  اإلى  فاإذا رجع  فيحزن  قري�س 

وكان  بالتعب،  ي�سعر  ل  كي  الن�ساط  فيه  وبّثت   P

من  المهم  في  وي�ساورها  اإليها  ي�سكن   P الر�سول 

.
)11(

ُاموره

والحّب  ال�سادق  والإيمان  الفريد  الإخال�س  هذا 

اهلل  ر�سول  يقابله  اأن  حرّيًا  ك��ان  خديجة  من  المخل�س 

ب��ل��غ��ت م��ك��ان��ة 

ال�صيدة خديجة اإلى 

درجة اأن اهلل كان 

ال�ص��الم يقرئه��ا 
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والتكريم،  والإخ��ال���س  الحّب  من  ي�ستحّق  بما   P

الطاهرة  نف�سه  لها وعظيم مكانتها في  وبلغ من حّبه 

P حتى  اأّن هذا الحب والوفاء لم يفارق ر�سول اهلل 

بعد موتها. فعن اإحدى زوجات الر�سول P اأّنها قالت: 

من  ي�ساأم  لم  خديجة  ذك��ر  اإذا   P اهلل  ر�سول  »ك��ان 

الغيرة  فحملتني  يوم  ذات  فذكرها  لها،  وال�ستغفار  عليها  الثناء 

فقلت: وهل كانت اإّل عجوزًا قد اأخلف اهلل لك خيرًا منها؟ قالت: 

فغ�سب حتى اهتّز مقّدم �سعره وقال: واهلل ما اأخلف لي خيرًا منها، 

لقد اآمنت بي اإذ كفر النا�س، و�سّدقتني اإذ كّذبني النا�س واأنفقتني 

اأولد  حرمني  اإذ  اأولده��ا  اهلل  ورزقني  النا�س،  حرمني  اإذ  مالها 

.
)12(

الن�ساء. قالت: فقلت في نف�سي: واهلل ل اأذكرها ب�سوء اأبدًا« 

ففي  ال�سالم،  ُيقرئها  كان  اهلل  اأن  درجة  اإلى  مكانتها  وبلغت 

رواية: اأّن جبرئيل Q اأتى ر�سول اهلل P وقال: »يا محمد! 

هذه خديجة قد اأتتك فاأقرئها ال�سالم من رّبها، وب�ّسرها ببيت في 

.
)13(

الجنة من ق�سب، ل �سخب فيه ول ن�سب« 

وكان P يحترم �سديقاتها اإكرامًا وتقديرًا لها، كما جاء عن 

اأن�س اأّن النّبي P كان اإذا اأتي بهدية قال: »اذهبوا اإلى بيت فالنة 

فاإّنها كانت �سديقة لخديجة، اإّنها كانت تّحبها«.

وروي عنه P اأّنه كان اإذا ذبح ال�ساة يقول: »اأر�سلوا 

اإلى اأ�سدقاء خديجة«، فت�ساأله اإحدى زوجاته في ذلك 

.
)14(

حب حبيبها« 
ُ
فيقول: »اإّني لأ

اإّن خديجة َلت�ستحق كّل هذا التقدير والحترام 

ال�سامي  المقام  بلغت  اأن  بعد   P اهلل  ر�سول  من 

العالمين  رّب  العالية عند اهلل حتى حباها  والدرجة 

اهلل  ر�سول  اأو�سح  وقد  الجنة،  في  الرفيعة  بالدرجة 

اأهل الجنة  P: »اأف�سل ن�ساء  مكانتها في الجنة بقوله 

عمران،  بنت  ومريم  محمد،  بنت  وفاطمة  خويلد،  بنت  خديجة 

.
)15(

واآ�سية بنت مزاحم امراأة فرعون« 

 ،  �سي���رة الأئمة الثني ع�س���ر، ها�سم مع���روف الح�سني، ج 1( 1)

�س 42.

.  �سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج 15، �س 203( 2)

 .  �سيرة الأئمة الثني ع�سر، م. �س، ج1، �س 42( 3)

 .  بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج16، �س 9( 4)

 .  م. ن، �س9( 5)

 .  م. ن، �س 14( 6)

.  الوافي بالوفيات، ال�سفدي، ج 1، �س 64( 7)

.  �سير اأعالم النبالء، الذهبي، ج 2، �س 114( 8)

.  الكافي، الكليني، ج5، �س374( 9)

.  بحار الأنوار، م. �س، ج 16، �س 4( 10)

.  م. ن، ج 6، �س 10 � 11( 11)

.  اأم الموؤمنين خديجة الطاهرة، ح�سين ال�ساكري، �س 35( 12)

( 13) م. ن.

.  فتح الباري، ابن حجر، ج 10، �س 365( 14)

.  ذخائر العقبى، الطبري، �س 42( 15)

الهوام�س
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�صهيد الوعد ال�صادق: 

ا�صم الأم:  زينب اأبو طعام )ال�صيّد اأبو طعام(محمد ح�صين محمد جعفر اأبو طعام
محل وتاريخ الولدة:

1968  /08  /15 جبي��ل  بن��ت 

الو�ص��ع العائلي: متاأهل ول��ه ثالثة اأولد
رقم ال�صجل: 117

محل وتاريخ ال�صت�صهاد: بنت جبيل

.2006 /08 /07 

ن�صرين اإدري�س قازان

الرطوبة، لكنهم لم يجدوا �سيئًا.. فاأدركوا 

ال�سّر و�سارت النا�ُس تاأخُذ حفنات من ذاك 

جبيل..  بنت  فهنا  بها...  لتحتفظ  التراب 

القائدان خالد بزي ومحمد  ا�ست�سهد  هنا 

اأبو طعام.. وهنا ل يزال التراب نديًا.

 في طريق المقاومة

ع�سرة  ال�����س��اد���س��ة  محمد  ب��ل��وغ  م��ن��ذ 

مرور  وبعد  البيت،  ذل��ك  رك��ام  تحت 

تموز  ع���دوان  انتهاء  على  �سنة  م��ن  اأك��ث��ر 

ير�سُم  نديًا  ي��زال  ل  ال��ت��راُب  ك��ان   ،2006
حدود ج�سدين كانا يمكثان هنا قبل عام، 

هزمت  ع�سكرية  »اأورك�سترا«  قادا  اأن  بعد 

بع�س  ح��اول  واأذّل��ت��ه..،  هيوني  ال�سَّ العدوَّ 

هذه  م�سدر  اكت�ساف  البداية  في  النا�س 
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بتربية  قيامه  ب��م��وازاة  والج�سدية، 

روح�������ه ت���رب���ي���ة اإ����س���الم���ي���ة 

�سحيحة، ليوائم بين التزامه 

نموذجًا  ف��ع��ك�����س  وج���ه���اده، 

�سالح����ًا لل�س���اب المج����اهد. 

الجهادي  عمله  يقت�سر  ول��م 

بل  الع�سكري،  المنحى  على 

اقًا اإلى العمل الثقافي  كان �سبَّ

والج��ت��م��اع��ي  والإع���الم���ي، 

يترك  فلم  ��رب��وي،  ال��تَّ ��ى  وح��تَّ

تنظيمًا  ي���ف���وت���ه  ن�������س���اط���ًا 

ومواكبًة.

 ولٌد بار واأٌخ حنون

اإل����������ى ج�����ان�����ب ع��م��ل��ه 

منذ  محمد  عمل  ال��ج��ه��ادي، 

اإخوته،  اإعالة  والدته في  لم�ساعدة  �سغره 

بنى  وقد  لها.  يعطيه  كان  يجنيه  كان  وما 

ل�سّدة  التي  اأّم���ه  م��ع  ج��دًا  ممّيزة  عالقة 

تعّلقها به كانت تحاول حمايته من الحرب 

وكان  مكان،  كل  في  األ�سنتها  ن�سرت  التي 

�سراراتها،  بين  يتنقُل  عنها،  خفية  ه��و، 

يطّيب خاطرها،  دائمًا  كان  يعود  وعندما 

ويطلب ر�ساها. 

اإخوته.  على  ج��دًا  حنونًا  محمد  ك��ان 

�سواء  ح��دٍّ  وال�����س��غ��ار على  ال��ك��ب��ار  وك���ان 

ي�����س��ت�����س��ي��رون��ه ف���ي اأم���وره���م وي���اأخ���ذون 

ول  همومهم  يحمُل  هو  فيما  بن�سائحه، 

قد  الراحة  يرى  عندما  اإل  بال  له  يرتاُح 

ف��ي طريق  ال�سير  اخ��ت��ار  ع��م��ره،  م��ن 

المقاومة، لي�س لأن الحما�سة 

دفعه  تدّينه  لأن  بل  اأخذته، 

م��ا اختزنه  م��ع  اإل���ى ذل���ك، 

الحرب  م�ساهد  من  وجدانه 

باأم عينيه  راآها  التي  الأليمة 

الموجعة  اأح��داث��ه��ا  وعاي�س 

في  وال���ده  ا�ست�سهاد  ومنها 

محمد  عمر  ك��ان  الق�سف. 

وقد  ���س��ن��وات،  ت�سَع  اآن����ذاك 

ترك  اإل��ى  العائلة  ا�سطّرت 

م��ن��زل��ه��ا ف���ي ب����رج ح��م��ود، 

و���س��ارت الأي����ام ع��ب��ارة عن 

ٍل من قرية اإلى قريٍة بحثًا  تنقُّ

فعا�س  اأمنًا،  اأكثر  مكاٍن  عن 

محمد �سعور عدم النتماء اإلى مكاٍن واإلى 

اأن  اإلى  وتطلعاته،  طموحاته  ت�سقُل  بيئٍة 

ما�سي-  منطقة حي  في  العائلة  ا�ستقرت 

في  كانت  والتي   - الجنوبية  ال�ساحية  في 

تلك الفترة عبارة عن خّط تما�س. وهناك 

وبداأ  مجاهدين،  اإخوة  اإلى  محمد  تعّرف 

التي  اأم��ه  ع��ن  وخفية  ���س��رًا  معهم  العمل 

كان  وبالمقابل  كثيرًا،  عليه  تخاف  كانت 

�سغيرًا،  طفاًل  ي��داري  كمن  يداريها  هو 

اأثر  من  وتعبها  معاناتها  تركت  ما  ل�سدة 

عميق في قلبه.

المجاهدين،  ب�سفوف  التحاقه  منذ 

الع�سكرية  م��ه��ارات��ه  بتطوير  محمد  ب��داأ 

م��ن��ذ ال��ت��ح��اق��ه 

ب���������ص����ف����وف 

ال��م��ج��اه��دي��ن، 

ب��������داأ م��ح��م��د 

بتطوي���ر مهاراته 

ال��ع�����ص��ك��ري��ة 

قيام���ه  بم��وازاة 

بتربية روحه تربية 

اإ�ص�المية �صحيحة
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ب�سطت عالماتها في نفو�سهم.

في العام 1990، تعر�ست 

لق�سف  ما�سي  حي  منطقة 

ومن  محمد  فتاأهب  عنيف، 

معه من مجاهدين للت�سدي 

ونقل ال�سهداء والجرحى من 

الم�ست�سفى.  اإل��ى  المدنيين 

الم�سعفين  ب��ي��ن  م��ن  وك���ان 

اأخوه ال�سغير »قا�سم«، الذي 

وقد  م��غ��وارًا،  مجاهدًا  ك��ان 

ا�ست�سهد في ذلك اليوم وهو 

يقوم بنقل الجرحى.

ت����اأث����ر م��ح��م��د ك��ث��ي��رًا 

با�ست�سهاد اأخيه، وعزَّ عليه كثيرًا اأن يحمل 

اأ�سمى ابنه البكر على ا�سم  جثمانه، لذا، 

اأخيه ال�سهيد.

اأن  بعد  �سبابه  مطلع  في  محمد  تزوج 

بناء  اأن  منها  ظّنًا  ذل��ك،  اأم��ه  منه  طلبت 

عن  �ستبعده  العائلة  وم�سوؤولية  الأ���س��رة 

يح�سل،  لم  ذلك  ولكن  قلياًل،  المخاطر 

هم  الثالثة  اأولده  اأن  محمد  اعتبر  فقد 

ذخيرة جديدة للمقاومة الإ�سالمية، وعمل 

على تربيتهم على ذلك.

 معهم ت�صتكين الروح

�سارك محمد في العديد من العمليات 

ا�سة.  الح�سَّ الجهادية  والمهمات  الع�سكرية 

وقد واكب مراحل عمل المقاومة منذ بدايات 

في  ال�سعبة  الأي��ام  وط��وى  تاأ�سي�سها، 

في  فاأ�سيب  المواجهات،  قلب 

قدمه اأثناء م�ساركته في اإحدى 

اإ�سابة  الع�سكرية  العمليات 

بالغة، مما اأرغمه على البتعاد 

الأعمال  بع�س  ممار�سة  ع��ن 

يوؤلمه  ذل��ك  وك��ان  الجهادية، 

اأكثر بكثير من اأوجاع الإ�سابة، 

حتى اإذا ما بداأ يتماثل لل�سفاء 

عمله  مركز  اإلى  للعودة  �سارع 

لت�ستكين روحه التي لم تعرف 

بين  اإل  ال���س��ت��ق��رار  م��ع��ن��ى 

المجاهدين. 

على  عامًا  ع�سر  خم�سة  من  اأكثر  بعد 

في  اأي��ار  ن�سر  ك��ان  بالمقاومة،  التحاقه 

العام 2000. وطوال تلك ال�سنوات لم تغب 

فكرة ال�سهادة عن باله طرفة عين، كما لم 

من  يطلُب  فكان  ل�سانه،  عن  ذكرها  يغب 

التي  ال�سهادة  يرزقه  اأن  دعواته  في  اهلل 

التحرير،  ب�سائر  فاإذا ما لحت  ير�ساها، 

انح�سار  من  خوفًا  بالخ�سية  قلبه  نب�س 

فر�سة ال�سهادة.

 اأوهن من بيت العنكبوت

في  عمله  محمد  ب��داأ  التحرير،  بعد 

الفرحة  كانت  وك��م  جبيل،  بنت  مدينته 

التي غمرت قلبه كبيرة، بعد اأن عاد اإليها 

ال�سهيرة:  ال��ع��ام  الأم��ي��ن  مقولة  لي�سمع 

المجاهدي��ن  م��ع 

وم��ع ال�صهيدي��ن 

القائدين خالد بزي 

قان�ص�وه،  ومحمد 

�������ر اأروع  �ص���طَّ

البطول��ة  مالح��م 

جبي��ل بن��ت  ف��ي 
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العنكبوت«.  بيت  م��ن  اأوه���ن  »اإ���س��رائ��ي��ل 

الكلمات جملًة حما�سيًة في  تلك  ولم تكن 

عقل محمد بقدر ما راآها م�سوؤولية كبيرة 

فالحفاظ  المجاهدين،  عاتق  على  األقيت 

تلك  ومنذ  النَّ�سر.  من  اأهم  النَّ�سر  على 

جبيل،  بنت  في  عمله  محمد  بداأ  اللحظة 

اأو�سله  وتعبًا  جهدًا  منه  اأخذ  الذي  العمل 

اإلى حدِّ اأنه اختزل نف�سه لأجل اأن يقّل�س 

تح�سيُن  يحتاجها  التي  الزمنية  الفترة 

المجتمع المقاوم.

محمد  كان   2006 العام  من  تموز  في 

اأخبار عملية  في مركز عمله عندما �سمع 

الأ�سر. كان خبرًا اأيقظ الترّقب في عقله، 

كان  ما  ف��اإذا  جيدًا،  اإ�سرائيل  يعرُف  فهو 

بنت  مدينة  ف�ستكون  بالحرب،  ق��راره��ا 

جبيل من اأبرز الأهداف لغطر�ستها.

 ما زال التراب نديًا

عاد محمد اإلى المنزل �سريعًا، اطماأن 

بمكان عمله  والتحق مبا�سرة  اإلى عائلته، 

من  كتلة  اإلى  ذاتها  الليلة  في  تحّول  الذي 

المجاهدين  م��ع  جنب  اإل��ى  وجنبًا  ن���ار.. 

ومحمد  ب��ّزي  خالد  القائدين  ال�سهيدين 

في  البطولة  مالحم  اأروع  ر  �سطَّ قان�سوه، 

بنت جبيل، التي اأراد العدو اأن يبرهن من 

اإ�سرائيل  اأن  واحتاللها  تدميرها  خ��الل 

كلمات  �سدى  فتغلَّب  الفولذ«،  »بيُت  هي 

على  اهلل(  )ح��ف��ظ��ه  اهلل  ن�سر  ال�����س��ي��د 

ال��دب��اب��ات وال��ط��ائ��رات وظ��لَّ��ت اأوه���ن من 

»بيت العنكبوت«.

المجاهدين،  ي���واك���ب  م��ح��م��د  ك���ان 

كان  اأن  اإلى  والجرحى،  ال�سهداء  وي�سحُب 

اآب،  �سهر  من  ال�سابع  يوم  ال�سهادة،  يوم 

عندما كان مع ال�سهيد خالد بزي بالقرب 

من اأحد البيوت اإذ ا�ستهدفتهما الطائرات 

الحربية، فا�ست�سهدا على الفور، وبقيا تحت 

وقد  الغا�سم.  العدوان  انتهاء  اإلى  الركام 

الجثمانين  التراب تحت  اأن  النا�ُس  لحظ 

لُت�ساف  ال�سنة،  تزيد عن  لمدة  ظّل رطبًا 

هذه الكرامة اإلى كرامات عديدة �سهدتها 

من  للنا�س  محجًا  و���س��ارت  جبيل،  بنت 

مختلف الأطياف والأديان.

التي  المدينُة  جبيل..  بنت  هي  ه��ذه 

حفر ال�سهيد محمد اأبو طعام على جدران 

�ستظُل  التي  الذكريات  من  الكثير  بيوتها 

تنب�ُس بالحياة.
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الإن�صاني  الح�صاري  الم�صروع 

ل��ل��ج��م��ه��وري��ة الإ���ص��الم��ي��ة 

مقابلة مع اآية اهلل ال�صيخ عبا�س الكعبي

الديــن نا�صــر  علويــة  حوار:ايفــا 

مبادئ الم�صروع 

ــروع الــحــ�ــصــاري  ــص ــ� ــم مـــا هـــو ال

الجمهورية  تتبّناه  الــذي  الإن�صاني 

الإ�صالمية وما هي مباِدئه؟

الذي  الإن�ساني  الح�ساري  الم�سروع 

اإلى  وت�سعى  الإ�سالمية  الجمهورية  تتبناه  

تحقيقه يتبلور في مجموعة المبادئ العامة 

التي يقوم عليها الّد�ستور وهي:

اأوًل: اإّن ال�سيادة المطلقة هلل الواحد 

القهار.

اإّن �سلطة ال�سعب م�ستمدة من  ثانيًا: 

في  ال�سلطة  اأّن  بمعنى  الإلهية،  الخالفة 

تبارك  اهلل  من  �سرعيتها  ت�ستمد  الإ�سالم 

وتعالى، لكّن ال�سعب هو الذي ينتج وي�سنع 

ال�سلطة.

الإلهية  ال��ولي��ة  بين  ثالثًا:الربط 

تخدم  ح�صارة  بناء  ين�صد  ا�صتمراريته،  ولدوام  مجتمع،  كل  اإنَّ 

م�صتقبل الإن�صان، ويوؤ�ص�س لذلك روؤية ومنهج حياة. وهذا ما اأنجزته 

اإيران كاأمة لديها روؤية وا�صحة ومتينة  الجمهورية الإ�صالمية في 

لم�صتقبل الإن�صان الح�صاري.

اأ�صا�صها  على  ت�صير  الــذي  الــخــطــوات  وعــن  الــروؤيــة  هــذه  عــن 

اللقاء الذي جمعنا بع�صو مجل�س  الجمهورية الإ�صالمية كان محور 

خبراء قيادة الثورة وع�صو مجل�س �صيانة الد�صتور اآية اهلل ال�صيخ 

عبا�س الكعبي.
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ال�ّسلطة  اأن  بمعنى  ال�سرعية،  والأم��ان��ة 

 :Qالموؤمنين اأمير  يقول  كما  اأمانة، 

في  ولكّنه  بطعمة  ل��ك  لي�س  عملك  »اإّن 

عنقك اأمانة«.

العدالة  ب��ي��ن  ال���م���واءم���ة  رابـــعـــًا: 

والم�سالح العليا.

خام�صًا: بن����اء الدولة.وهذا الم�سروع 

الح�س����اري الإن�ساني عل����ى اأ�سا�س ال�سورى 

والخب����رة بالجمع بين الثني����ن، اأي عندما 

نتح����دث عن مب����داأ ال�س����ورى ف����ي الإ�سالم 

نلتفت اإلى اأّن هذه ال�سورى تقوم على اأ�سا�س 

الخبرة والتخ�س�س.

كافة  ب��ي��ن  ال���م�������س���اواة  ــًا:  ــص ــاد� ــص �

الطبقات.

�صابعًا: الأخّوة الإ�سالمية.

ال��وح��دة الإ���س��الم��ي��ة ونبذ  ثــامــنــًا: 

الفرقة.

الجماهيرية  الم�س�����اركة  تا�صعـــــًا: 

البّر  على  وال��ّت��ع��اون  ال��ب��الد،  اإدارة  ف��ي 

والتقوى.

عا�صرًا: الأمر بالمعروف والّنهي عن 

المنكر.

�صوؤال  هنا  الأذهــان  اإلــى  يتبادر 

نظرية  اأو  اأ�صلوب  ماهّية  عن  مهّم 

الحكم الإ�صالمي في هذا الم�صروع.

اإّن اأ�سلوب الحكم في الإ�سالم يتلخ�س 

اأو  الطبقية  على  الحكومة  ُتبنى  ل  اأن  في 

بل  الجماعّية،  اأو  الفردية  ال�سلطة  على 

الأه���داف  تج�ّسد  اأن  الحكومة  على  اإّن 

وتفكيره  دينه  في  مّتحد  ل�سعٍب  ال�سيا�سية 

ي�ستطيع  حتى  نف�سه  بتنظيم  يقوم  حيث 

اأن  والعقائدي  الفكري  التغيير  خالل  من 

وهو  النهائي،  هدفه  نحو  طريقه  ي�سلك 

الحركة اإلى اهلل. 

 في �صوء القراآن وال�صّنة

الت�صريعات  ت�صتمد  ـــن  اأي ــن  م
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والقوانين بنودها؟

حيث  الإلهي  الت�سريع  من  ت�ستمدها 

القراآن  ���س��وء  ع��ل��ى  ذل���ك  ي��ت��م  اأن  ي��ج��ب 

الحاكم  �سنع  م��ن  لي�ست  فهي  وال�سنة، 

الأنظمة  ففي  ال�سعب.  خيار  من  ولي�ست 

الحاكم،  �سنع  من  القانون  ال�ستبدادية، 

اأن  ي��ّدع��ون  الديمقراطية  الأنظمة  وف��ي 

في  ولكن  ال�سعب.  �سنع  من  هو  القانون 

الم�سروع  ه��ذا  وف��ي  الإ���س��الم��ي��ة  ال��دول��ة 

من  ينبثق  القانوني  النظام  الح�ساري، 

والت�سريع  الحاكمة.  الت�سريعية  اهلل  اإرادة 

ينّظم العالقات المتبادلة، فهناك واجبات 

وحقوق، وهذه نقطة مهمة اأي�سًا.

هل �صعت الجمهورية الإ�صالمية 

الم�صروع  هذا  تعميم  اإلى  اإيران  في 

بــالأمــة  ـــادت  ن لطالما  الــتــي  وهـــي 

الإ�صالمية الواحدة؟

الد�ستور  يلحظ  ن��ع��م، 

العمل  وم�����س��وؤول��ي��ة  اأه��م��ي��ة 

في  ال��واح��دة  الأم���ة  لبناء 

ُتُكْم  مَّ
اأُ َه����ِذِه  {اإِنَّ  العالم 

ُكْم  َربُّ َواأََن�������ا  َواِح�������َدًة  ������ًة  مَّ
اأُ

َفاْعُبُدوِن} )الأنبياء: 92(. 

ويعمل على موا�سلة الجهاد 

لإنقاذ ال�سعوب المحرومة، 

فاإن  ولذلك  والم�سطهدة. 

في  الإ�سالمية  الأم��ة  بناء 

الإ�سالمية،  للدولة  الح�ساري  الم�سروع 

الجمهورية  د�ستور  يتبّناه  ال��واق��ع،  ف��ي 

الإ�سالمية. كما اأّن هناك مواد د�ستورية 

خا�سة، �سعت لتنفيذ هذا البند.

 دولة الديمقراطية الواقعية 

الديمقراطية  تتجلى  كــيــف 

هذا  في  ال�صتبداد  من  والخال�س 

الم�صروع الإن�صاني؟

من  نوع  كل  زوال  ي�سمن  الد�ستور  اإّن 

والجتماعّية،  الفكرّية  الّدكتاتورية  اأنواع 

للخال�س  وي�سعى  القت�سادي  والحتكار 

ال�سعب  ومنح  ال���س��ت��ب��دادي  النظام  م��ن 

عنهم  ويرفع  بنف�سه،  م�سيره  تقرير  حق 

التي كانت عليهم. وهذا ما كان  الأغ��الل 

ركيزة العمل في العقود الثالثة الما�سية؛ 

فقد ُعرفت الجمهورية الإٍ�سالمية في اإيران 

وبدولة  �سنة،  ك��ل  ف��ي  النتخابات  ب��دول��ة 

التي  الواقعية  الديمقراطية 

ممار�سة  خ��الل  م��ن  تتجلى 

المبادئ  �سوء  على  الحكم 

الإ�سالمية.

كيف ُينظر للموظف 

ــي الــدولــة وعــلــى اأي  ف

التعامل  يــتــم  ــس  ــا� ــص اأ�

معه؟

ف����ي ه������ذا ال���م�������س���روع 

الذي  الإن�ساني،  الح�ساري 

�سوء  على  الإ�سالمية  الجمهورية  تتبناه 

الفكر الإ�سالمي نظريًا وتطبيقيًا، الموظف 

في الحكومة هو العبد ال�سالح لأن الحكم 

بيد  تكون  اأن  ينبغي  البالد  �سوؤون  واإدارة 

الأ�سخا�س ال�سالحين {اأَنَّ اْلأَْر�َض َيِرُثَها 

اِلُحوَن} )الأنبياء: 105( فال  ِعَباِدَي ال�شَّ

في  الموظف  اإلى  الإ�سالمية  الدولة  تنظر 

اإنه  بل  عماًل،  ُي�سّير  ك�سخ�س  الحكومة 

عبٌد هلل �سالٌح يعمل مخل�سًا هلل من اأجل 

الوظيفة   اأ�سا�س  على  العامة  الأم��ور  تلبية 

والم�سوؤولية ال�سرعية.

 الهدف الأكبر

ما هي اأهداف الم�صروع الح�صاري 

الإن�صاني الذي نتحدث عنه؟

اإّن الهدف من اإقامة الحكومة والدولة 

هو  قلنا،  كما  الإ���س��الم��ي��ة، 

ح�ساري  م�����س��روع  ت��ح��ق��ي��ق 

هداية  اإل��ى  يهدف  اإن�ساني 

النظام  نحو  لل�سير  الإن�سان 

يُر}.  الإلهي {َواإَِلى الّلِ اْلَم�شِ

ه����ن����اك اأه����������داف ل���ل���دول 

الرفاهية  مثل  والحكومات 

كّلها  وهذه  الهانئ،  والعي�س 

لهدف  ل��ل��و���س��ول  م��ق��دم��ات 

العدل.  تحقيق  وه���و  اأك��ب��ر 

في  والق�سط  العدل  وتحقيق 

حد نف�سه هو هدف متو�سط 

لتحقيق هدف اأكبر هو هداية الإن�سان اإلى 

اإلى  وبالمجتمع  به  والو�سول  اهلل  عبادة 

الكمال وذلك يتم من خالل تنمية المكارم 

ولكي  الإن�سان.  لدى  الأخالقية  والف�سائل 

المواهب  لظهور  المنا�سب  الظرف  نهّيئ 

الإلهية  الأخ��الق  نمّو  �سبيل  في  وتفّتحها 

اإن�ساني  مجتمع  اإل��ى  نحتاج  الإن�سان،  في 

يقوم على اأ�سا�س العقل والحكمة والحريَّة، 

ة والعدالة. والف�سيلة الأخالقيَّ

كيف يتم العمل على تحقيق هذا 

الهدف؟

يت����م ذل����ك من خ����الل الإع����داد لحكومة 

الم�ست�سعفي����ن. حيث يق����وم الد�ستور باإعداد 

الظروف الالزمة للم�ساركة الفّعالة وال�ساملة 

م����ن قب����ل جميع اأف����راد المجتمع ف����ي م�سيرة 

الجتماع����ي وجمي����ع  التط����ّور 

الق����رارات  اتخ����اذ  مراح����ل 

والم�سيري����ة  ال�سيا�سي����ة 

وذل����ك لي�سب����ح كل ف����رد ف����ي 

م�سي����رة تكام����ل الإن�س����ان هو 

بذات����ه م�س����وؤوًل ومبا�سرًا لنمو 

وهك����ذا  ون�سجه����ا  القي����ادة 

تتحقق حكوم����ة الم�ست�سعفين 

ًة  في الأر�����س {َوَنْجَعلَُه���ْم اأَِئمَّ

َوَنْجَعلَُه���ُم اْلَواِرِثي���َن} بمعنى 

الأجه����زة  مهم����ات  م����ن  اأّن 

والموؤ�س�س���ات ال���د�ستورية في 

القانوني  النظ���ام 

الجمهوري���ة  ف��ي 

ينبث��ق  الإ�صالمية 

الل���ه  اإرادة  م�ن 

يعي����ة  ل�ت��ص����ر ا

ال����ح����اك����م����ة
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والقوانين بنودها؟

حيث  الإلهي  الت�سريع  من  ت�ستمدها 

القراآن  ���س��وء  ع��ل��ى  ذل���ك  ي��ت��م  اأن  ي��ج��ب 

الحاكم  �سنع  م��ن  لي�ست  فهي  وال�سنة، 

الأنظمة  ففي  ال�سعب.  خيار  من  ولي�ست 

الحاكم،  �سنع  من  القانون  ال�ستبدادية، 

اأن  ي��ّدع��ون  الديمقراطية  الأنظمة  وف��ي 

في  ولكن  ال�سعب.  �سنع  من  هو  القانون 

الم�سروع  ه��ذا  وف��ي  الإ���س��الم��ي��ة  ال��دول��ة 

من  ينبثق  القانوني  النظام  الح�ساري، 

والت�سريع  الحاكمة.  الت�سريعية  اهلل  اإرادة 

ينّظم العالقات المتبادلة، فهناك واجبات 

وحقوق، وهذه نقطة مهمة اأي�سًا.

هل �صعت الجمهورية الإ�صالمية 

الم�صروع  هذا  تعميم  اإلى  اإيران  في 

بــالأمــة  ـــادت  ن لطالما  الــتــي  وهـــي 

الإ�صالمية الواحدة؟

الد�ستور  يلحظ  ن��ع��م، 

العمل  وم�����س��وؤول��ي��ة  اأه��م��ي��ة 

في  ال��واح��دة  الأم���ة  لبناء 

ُتُكْم  مَّ
اأُ َه����ِذِه  {اإِنَّ  العالم 

ُكْم  َربُّ َواأََن�������ا  َواِح�������َدًة  ������ًة  مَّ
اأُ

َفاْعُبُدوِن} )الأنبياء: 92(. 

ويعمل على موا�سلة الجهاد 

لإنقاذ ال�سعوب المحرومة، 

فاإن  ولذلك  والم�سطهدة. 

في  الإ�سالمية  الأم��ة  بناء 

الإ�سالمية،  للدولة  الح�ساري  الم�سروع 

الجمهورية  د�ستور  يتبّناه  ال��واق��ع،  ف��ي 

الإ�سالمية. كما اأّن هناك مواد د�ستورية 

خا�سة، �سعت لتنفيذ هذا البند.

 دولة الديمقراطية الواقعية 

الديمقراطية  تتجلى  كــيــف 

هذا  في  ال�صتبداد  من  والخال�س 

الم�صروع الإن�صاني؟

من  نوع  كل  زوال  ي�سمن  الد�ستور  اإّن 

والجتماعّية،  الفكرّية  الّدكتاتورية  اأنواع 

للخال�س  وي�سعى  القت�سادي  والحتكار 

ال�سعب  ومنح  ال���س��ت��ب��دادي  النظام  م��ن 

عنهم  ويرفع  بنف�سه،  م�سيره  تقرير  حق 

التي كانت عليهم. وهذا ما كان  الأغ��الل 

ركيزة العمل في العقود الثالثة الما�سية؛ 

فقد ُعرفت الجمهورية الإٍ�سالمية في اإيران 

وبدولة  �سنة،  ك��ل  ف��ي  النتخابات  ب��دول��ة 

التي  الواقعية  الديمقراطية 

ممار�سة  خ��الل  م��ن  تتجلى 

المبادئ  �سوء  على  الحكم 

الإ�سالمية.

كيف ُينظر للموظف 

ــي الــدولــة وعــلــى اأي  ف

التعامل  يــتــم  ــس  ــا� ــص اأ�

معه؟

ف����ي ه������ذا ال���م�������س���روع 

الذي  الإن�ساني،  الح�ساري 

�سوء  على  الإ�سالمية  الجمهورية  تتبناه 

الفكر الإ�سالمي نظريًا وتطبيقيًا، الموظف 

في الحكومة هو العبد ال�سالح لأن الحكم 

بيد  تكون  اأن  ينبغي  البالد  �سوؤون  واإدارة 

الأ�سخا�س ال�سالحين {اأَنَّ اْلأَْر�َض َيِرُثَها 

اِلُحوَن} )الأنبياء: 105( فال  ِعَباِدَي ال�شَّ

في  الموظف  اإلى  الإ�سالمية  الدولة  تنظر 

اإنه  بل  عماًل،  ُي�سّير  ك�سخ�س  الحكومة 

عبٌد هلل �سالٌح يعمل مخل�سًا هلل من اأجل 

الوظيفة   اأ�سا�س  على  العامة  الأم��ور  تلبية 

والم�سوؤولية ال�سرعية.

 الهدف الأكبر

ما هي اأهداف الم�صروع الح�صاري 

الإن�صاني الذي نتحدث عنه؟

اإّن الهدف من اإقامة الحكومة والدولة 

هو  قلنا،  كما  الإ���س��الم��ي��ة، 

ح�ساري  م�����س��روع  ت��ح��ق��ي��ق 

هداية  اإل��ى  يهدف  اإن�ساني 

النظام  نحو  لل�سير  الإن�سان 

يُر}.  الإلهي {َواإَِلى الّلِ اْلَم�شِ

ه����ن����اك اأه����������داف ل���ل���دول 

الرفاهية  مثل  والحكومات 

كّلها  وهذه  الهانئ،  والعي�س 

لهدف  ل��ل��و���س��ول  م��ق��دم��ات 

العدل.  تحقيق  وه���و  اأك��ب��ر 

في  والق�سط  العدل  وتحقيق 

حد نف�سه هو هدف متو�سط 

لتحقيق هدف اأكبر هو هداية الإن�سان اإلى 

اإلى  وبالمجتمع  به  والو�سول  اهلل  عبادة 

الكمال وذلك يتم من خالل تنمية المكارم 

ولكي  الإن�سان.  لدى  الأخالقية  والف�سائل 

المواهب  لظهور  المنا�سب  الظرف  نهّيئ 

الإلهية  الأخ��الق  نمّو  �سبيل  في  وتفّتحها 

اإن�ساني  مجتمع  اإل��ى  نحتاج  الإن�سان،  في 

يقوم على اأ�سا�س العقل والحكمة والحريَّة، 

ة والعدالة. والف�سيلة الأخالقيَّ

كيف يتم العمل على تحقيق هذا 

الهدف؟

يت����م ذل����ك من خ����الل الإع����داد لحكومة 

الم�ست�سعفي����ن. حيث يق����وم الد�ستور باإعداد 

الظروف الالزمة للم�ساركة الفّعالة وال�ساملة 

م����ن قب����ل جميع اأف����راد المجتمع ف����ي م�سيرة 

الجتماع����ي وجمي����ع  التط����ّور 

الق����رارات  اتخ����اذ  مراح����ل 

والم�سيري����ة  ال�سيا�سي����ة 

وذل����ك لي�سب����ح كل ف����رد ف����ي 

م�سي����رة تكام����ل الإن�س����ان هو 

بذات����ه م�س����وؤوًل ومبا�سرًا لنمو 

وهك����ذا  ون�سجه����ا  القي����ادة 

تتحقق حكوم����ة الم�ست�سعفين 

ًة  في الأر�����س {َوَنْجَعلَُه���ْم اأَِئمَّ

َوَنْجَعلَُه���ُم اْلَواِرِثي���َن} بمعنى 

الأجه����زة  مهم����ات  م����ن  اأّن 

والموؤ�س�س���ات ال���د�ستورية في 

ن����ح����ن ن����اأخ����ذ 

الح�صارية  ال�صورة 

الإع�����م�����اري�����ة 

وال�����ص��ن��اع��ي��ة 

م�صمونًا  ونعطيها 

اإن�صانيًا يرتكز على 

الحقائ����ق الإلهية
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اإل��ى  نحت��اج  نح��ن 

اإن�صان��ي  مجتم��ع 

يقوم عل��ى اأ�صا�س 

والحكم��ة  العق��ل 

والف�صيلة  والحرية 

الأخالقية والعدالة

م�سروع بناء الدولة الإ�سالمية ل�سنع ح�سارة 

اإن�ساني����ة اأن يتكام����ل دور الف����رد ويرق����ى من 

اإن�س����ان عادي طبيعي اإلى م�ستوى النخبة واأن 

يتحّول اإلى فرد ي�سعر بم�سوؤوليته في المجتمع 

وي�سعى لتطوير مواهبه وقدراته، ويرى نف�سه 

هو الم�س����وؤول عن قاعدة »كّلك����م م�سوؤول عن 

رعيته«.

 دولة ولية الفقيه

�صمن  الفقيه  ولية  ودور  موقع  اأين 

اإطار هذا الم�صروع الح�صاري الإن�صاني؟

د�ستور  م��ن  ال��خ��ام�����س��ة  ال���م���ادة  ت��ق��ول 

الجمهورية الإ�سالمية: في زمن غيبة الإمام 

الأمة  واإمامة  الأم��ر  ولية  تكون  المهدي| 

الفقيه  بيد  الإ�سالمية  اإي��ران  جمهورية  في 

الع�سر،  ب��اأم��ور  الب�سير  المتقي  ال��ع��ادل 

اإذًا  والتدبير.  الإدارة  على  القادر  ال�سجاع 

عندما نتحدث عن ولية الفقيه 

في  فاإّننا  المنظومة،  هذه  في 

الواقع نتحدث عن الدولة التي 

وعن  ال��ع��ادل  الفقيه  يراأ�سها 

�سنع  اإل��ى  تهدف  التي  ال��دول��ة 

ح�����س��ارة اإن�����س��ان��ي��ة. وم��ن هنا 

ننظر اإلى دولة ولية الفقيه على 

اأنها دولة ح�سارية اإن�سانية.

الإنـــ�ـــصـــان  �ــــصــــالح   

والمجتمع

ـــات  ـــّوم ـــق مـــــا هـــــي م

ــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ــة الــعــقــائــديـــ ـــ ـــ ــوم ــظ ــن ــم ال

عليها  يقوم  التي  والإيديولوجية 

الم�صروع الح�صاري الإن�صاني؟

الإ�سالمية  الدولة  عن  نتحدث  عندما 

لي�ست  لكنها  اإيديولوجية  دول��ة  اإنها  نقول 

بمعنى الإيديولوجيات ال�سمولية التي عرفها 

اإيديولوجية  لي�ست  وهي  المعا�سر  الإن�سان 

ال�سلطة اأي�سًا بل اإنها اإيديولوجية القرب من 

اهلل. وهذا ما يجعل الدولة الإ�سالمية دولة 

واإجتماعية  واإن�سانية،  واأخالقية  عقائدية، 

تبني �سالح الإن�سان والمجتمع. 

المادة  تقول  ال�سدد،  هذا  في  لذلك 

الجمهورية  نظام  اأّن  الد�ستور  من  الثانية 

الإ�سالمية يقوم على:

اإّل  اإل���ه  »ل  الأح����د  ب���اهلل  الإي���م���ان   �1
ولزوم  والت�سريع  بالحاكمية  وتفّردِه  اهلل« 

الّت�سليم لأمره.

بالوحي  الإي����م����ان   �2
في  الأ�سا�س  ودوره  الإلهي 

بناء القوانين.

3� الإيمان بالمعاد ودوره 
الخاّلق في م�سيرة الإن�سان 

وتكمن  اهلل.  نحو  التكاملية 

ال�سير  ف��ي  ال��م��ع��اد  اأه��م��ي��ة 

َها  يُّ
اأَ {َي��ا  وجّل  اإلى اهلل عّز 

اْلإِن�َشاُن اإِنََّك َكاِدٌح اإَِلى َربَِّك 

َكْدًحا َفُماَلِقيِه}.

4� الإيمان بالإمامة والقيادة الم�ستمرة 
التي  الثورة  ا�ستمرار  في  الأ�سا�س  ودورها 

اأحدثها الإ�سالم، ثورة الأنبياء والأو�سياء 

.Rوالأولياء

وقيمته  الإن�����س��ان  بكرامة  الإي��م��ان   �5
الرفيعة وحريته المالزمة لم�سوؤوليته اأمام 

اهلل. 

الإن�صان  موا�صفات  هي  هذه  هل 

في الم�صروع الح�صاري؟

نعم اإّن م�سروع بناء الدولة الإ�سالمية 

اإن�سان  لأن  اإن�ساني  ح�ساري  م�سروع  هو 

الح�سارة الإ�سالمية يتمتع بكرامة ذاتية، 

تبارك  اهلل  وبعبادة  بالم�سوؤولية  بالحرية، 

وتعالى.

اإن�سان الح�سارة الإ�سالمية هو اإن�سان 

، عادٌل،  عاق���ٌل، عال���ٌم، واٍع، متفك���ر، ُح���رٌّ

كريٌم ينطل���ق في جميع م�ساح���ات الحياة 

م���ن خالل نظ���ام يوؤّمن الق�س���ط والعدالة 

ال�سيا�س���ي،  وال�ستق���الل 

والقت�س���ادي والجتماع���ي، 

والثقافي.

 بين م�صروعين

تربــط  عالقــة  اأي 

هذا الم�صــروع الح�صاري 

الغربيــــة  بالح�صـــــــارة 

القائمة اليوم؟

بناء  عن  نتحدث  عندما 
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ال�����ه�����دف م��ن 

الحكوم��ة  اإقام��ة 

هداي��ة  الإ�صالمية 

لل�صي��ر  الإن�ص��ان 

الإلهي النظام  نحو 

م�سروع بناء الدولة الإ�سالمية ل�سنع ح�سارة 

اإن�ساني����ة اأن يتكام����ل دور الف����رد ويرق����ى من 

اإن�س����ان عادي طبيعي اإلى م�ستوى النخبة واأن 

يتحّول اإلى فرد ي�سعر بم�سوؤوليته في المجتمع 

وي�سعى لتطوير مواهبه وقدراته، ويرى نف�سه 

هو الم�س����وؤول عن قاعدة »كّلك����م م�سوؤول عن 

رعيته«.

 دولة ولية الفقيه

�صمن  الفقيه  ولية  ودور  موقع  اأين 

اإطار هذا الم�صروع الح�صاري الإن�صاني؟

د�ستور  م��ن  ال��خ��ام�����س��ة  ال���م���ادة  ت��ق��ول 

الجمهورية الإ�سالمية: في زمن غيبة الإمام 

الأمة  واإمامة  الأم��ر  ولية  تكون  المهدي| 

الفقيه  بيد  الإ�سالمية  اإي��ران  جمهورية  في 

الع�سر،  ب��اأم��ور  الب�سير  المتقي  ال��ع��ادل 

اإذًا  والتدبير.  الإدارة  على  القادر  ال�سجاع 

عندما نتحدث عن ولية الفقيه 

في  فاإّننا  المنظومة،  هذه  في 

الواقع نتحدث عن الدولة التي 

وعن  ال��ع��ادل  الفقيه  يراأ�سها 

�سنع  اإل��ى  تهدف  التي  ال��دول��ة 

ح�����س��ارة اإن�����س��ان��ي��ة. وم��ن هنا 

ننظر اإلى دولة ولية الفقيه على 

اأنها دولة ح�سارية اإن�سانية.

الإنـــ�ـــصـــان  �ــــصــــالح   

والمجتمع

ـــات  ـــّوم ـــق مـــــا هـــــي م

ــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ــة الــعــقــائــديـــ ـــ ـــ ــوم ــظ ــن ــم ال

عليها  يقوم  التي  والإيديولوجية 

الم�صروع الح�صاري الإن�صاني؟

الإ�سالمية  الدولة  عن  نتحدث  عندما 

لي�ست  لكنها  اإيديولوجية  دول��ة  اإنها  نقول 

بمعنى الإيديولوجيات ال�سمولية التي عرفها 

اإيديولوجية  لي�ست  وهي  المعا�سر  الإن�سان 

ال�سلطة اأي�سًا بل اإنها اإيديولوجية القرب من 

اهلل. وهذا ما يجعل الدولة الإ�سالمية دولة 

واإجتماعية  واإن�سانية،  واأخالقية  عقائدية، 

تبني �سالح الإن�سان والمجتمع. 

المادة  تقول  ال�سدد،  هذا  في  لذلك 

الجمهورية  نظام  اأّن  الد�ستور  من  الثانية 

الإ�سالمية يقوم على:

اإّل  اإل���ه  »ل  الأح����د  ب���اهلل  الإي���م���ان   �1
ولزوم  والت�سريع  بالحاكمية  وتفّردِه  اهلل« 

الّت�سليم لأمره.

بالوحي  الإي����م����ان   �2
في  الأ�سا�س  ودوره  الإلهي 

بناء القوانين.

3� الإيمان بالمعاد ودوره 
الخاّلق في م�سيرة الإن�سان 

وتكمن  اهلل.  نحو  التكاملية 

ال�سير  ف��ي  ال��م��ع��اد  اأه��م��ي��ة 

َها  يُّ
اأَ {َي��ا  وجّل  اإلى اهلل عّز 

اْلإِن�َشاُن اإِنََّك َكاِدٌح اإَِلى َربَِّك 

َكْدًحا َفُماَلِقيِه}.

4� الإيمان بالإمامة والقيادة الم�ستمرة 
التي  الثورة  ا�ستمرار  في  الأ�سا�س  ودورها 

اأحدثها الإ�سالم، ثورة الأنبياء والأو�سياء 

.Rوالأولياء

وقيمته  الإن�����س��ان  بكرامة  الإي��م��ان   �5
الرفيعة وحريته المالزمة لم�سوؤوليته اأمام 

اهلل. 

الإن�صان  موا�صفات  هي  هذه  هل 

في الم�صروع الح�صاري؟

نعم اإّن م�سروع بناء الدولة الإ�سالمية 

اإن�سان  لأن  اإن�ساني  ح�ساري  م�سروع  هو 

الح�سارة الإ�سالمية يتمتع بكرامة ذاتية، 

تبارك  اهلل  وبعبادة  بالم�سوؤولية  بالحرية، 

وتعالى.

اإن�سان الح�سارة الإ�سالمية هو اإن�سان 

، عادٌل،  عاق���ٌل، عال���ٌم، واٍع، متفك���ر، ُح���رٌّ

كريٌم ينطل���ق في جميع م�ساح���ات الحياة 

م���ن خالل نظ���ام يوؤّمن الق�س���ط والعدالة 

ال�سيا�س���ي،  وال�ستق���الل 

والقت�س���ادي والجتماع���ي، 

والثقافي.

 بين م�صروعين

تربــط  عالقــة  اأي 

هذا الم�صــروع الح�صاري 

الغربيــــة  بالح�صـــــــارة 

القائمة اليوم؟

بناء  عن  نتحدث  عندما 

الإ�سالمية و�سنع م�سروع ح�ساري  الدولة 

تريدون  كيف  ال�سائل  ي�ساأل  قد  اإن�ساني 

وهي  الآن  الغربية  الح�سارة  تتجاوزوا  اأن 

التي خطت خطوات كبيرة جدًا في مجال 

مقومات  لها  وال��ت��ي  وال�سناعة  التقنية 

المجال  ف��ي  وال��ت��ق��دم  والإع��م��ار  كالبناء 

في  وال��م��ادي؟  والق��ت�����س��ادي  ال�سناعي 

الجواب ناأتي اإلى الحديث عن:

والتنمية  الدين  بين  اأوًل:التوليف 

الدولة  لبناء  م�سيرتنا  ف��ي  اأن���ه  بمعنى 

ح�ساري  م�����س��روع  ول�����س��ن��ع  الإ���س��الم��ي��ة 

اإن�ساني نحن نوّظف المنظومة الدينية عن 

طريق اآلية الجتهاد الم�ستمّر لفقهاء الأمة 

على �سوء الكتاب وال�سنة {اإِنَّ َهَذا اْلُقْراآَن 

ِيْهِدي ِللَِّتي ِهَي اأَْقَوُم} يعني الو�سول اإلى 

الح�سارات  واأقَوم  والأفكار،  النتائج  اأقَوم 

في جميع المجالت. 

التجارب  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  ثــانــيــًا: 

هذه  وتكامل  الحديثة  والتقنية  الب�سرية 

قدمًا  بها  والم�سي  الب�سرية  التجربة 

خطوة اإلى الأمام يعني اإ�سافة تجربة اإلى 

ظهورنا  ندير  ل  فنحن  الب�سرية  التجارب 

كما  ن��ه��دم،  ول  الب�سرية  ال��ت��ج��ارب  اإل���ى 

يتهمنا الغرب، من اأجل اأن نبني من جديد، 

التجارب  م��ن  ن�ستفيد  ب��ل 

وال���ح�������س���ارة ال��ب�����س��ري��ة، 

الح�سارية  بال�سورة  وناأخذ 

وال�سناعية،  الإع��م��اري��ة، 

م�سمونًا  ونعطيها  والتقنية 

يعني  ح��ق��ي��ق��ي��ًا،  اإن�����س��ان��ي��ًا 

الم�سمون عندنا يرتكز على 

الحقائق  وعلى  الإن�سانيات 

التي  وال��رب��ان��ّي��ة  الإل���ه���ّي���ة 

ت�سمن تكامل الإن�سان.

الزميلة ايفا محاورًة ال�سيخ عبا�س الكعبي
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ي���ل���ت���ئ���ُم ال��������ُج��������رُح  ه��������ذا  اأك��������ب��������ُر!  اهلل 

اأََل���������ُم ول  ����س���ك���وى  ل  ال�����ن�����وِر  م�����ول�����ِد  ف�����ي 

ت���ه���ف���و ال����ق����ل����وُب اإل��������ى اإ��������س�������راِق ط��ل��ع��ت��ِه

ف�����ي�����ب�����ُزُغ ال����ف����ج����ُر وال����ظ����ل����م����اُء ت����ن����ه����ِزُم

ح���ّت���ى ال����ج����زي����رُة ف����ي َرْم�������س���ائ���ه���ا َل���َط���ٌف

ُح�����َم�����ُم ول  َح���������رٌّ  ل  اأح������م������َد  ي���������وِم  ف������ي 

����راِك اآِم����������َن، ه�����ذا ال���ط���ف���ُل م��رح��م��ٌة ُب���������سْ

ل���ل���ع���ال���م���ي���ن، وح����������رُب ال����ك����ف����ِر ت����ح����ت����ِدُم

���ُده���م ط�����اف�����وا ب��ك��ع��ب��ت��ه��م وال����ج����ه����ُل ����س���يِّ

َيعت�سُم ال����ن����اِر  ب����َوْه����ج  ال����ف����را�����سِ  ������س�����اأَْن 

ت�����ّج�����اُره�����م َع�������َل�������ٌق، اأخ�����الُق�����ه�����م َن���������َزٌق

دُم اأن�������ه�������اره�������نَّ  ������َع������ٌق  �������سَ ح������روُب������ه������م 

���ْوِط ال���لَّ���ئ���ي���ِم كما ����َة ب���ال�������سَّ ����س���اق���وا ال����رع����يَّ

���ي���َق ال���ع���ب���ي���ُد، ف��ب��ئ�����َس ال����ذئ����ُب وال���َغ���َن���ُم ����سِ

���ْب���َوِت���ه���ا ���ل���وا ال����وئ����ي����دَة ف����ي اأح���������الِم ����سَ ����سَ

ن���ُب؟ م��ا ال��ُج��ُرُم؟ م���اذا ج��َن��ْت ي��ُده��ا؟ م��ا ال���ذَّ

�����َب ف�����ي اأع�������م�������اِق ُم����ْظ����ِل����َم����ٍة ����ى ُت�����غ�����يَّ ح����تَّ

من�سجُم وال�����دم�����ُع  ����س���اخ�������س���ٌة،  وال����ع����ي����ُن 

اأم�����ٌل ���ب���ا  ال�������سِّ ف����ي  ح����داه����ا  اإذ  َف����َدْي����ُت����ه����ا 

َن�������َدُم ق���ب���ِره���ا  ف����ي  ���ه���ا  َل���فَّ اإذ  وارَت�������ْع�������ُت 

َط���������َه، اأََت��������ْي��������َت اإل��������ى ال����دن����ي����ا ل���م���ع���ج���زٍة

الَهَرُم ُزْل���ِزَل  حتَّى  الأر����سُ  لها  ماَجْت 

َفْت
َ

َك�س ���ٍة 
َّ
���ي مِّ

ُ
اأ ل���دى  ال��ب��ي��اُن  ��فَّ 

َ
���س

والقلُم ال�سيُف  لأنَت  البياِن،   
َ

�س
ْ
�َسم

�����َت ب����ق����راآٍن اأَزْل��������َت ب��ِه
ْ
َت�����ي

َ
�������ا اأ

َ
م

َ
اأ

ُم؟
َ

ج
َ
والع ب��اُن 

ْ
��ر ال��عُ فاآمنِت  ُك��ْف��رًا، 

اإبراهيم من�شور
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خ���لَّ���ْف���َت ف���ي ال���ن���ا����ِس اأْط����ه����ارًا اأ���س��او���س��ًة

اأهَل الر�سالِة، هل في الَخْلِق مثُلهُم؟!

م��ه��اَب��ِت��ِه ف���ي  ���ًا  ع���ل���يَّ ال���َف���ق���ار  وذا 

َمُم وال�سَّ ��ْف��ُخ  ال��نَّ فيه  ال��ب��الغ��ِة  نهُج 

رائ���ُدُه���ْم وال��ح��قُّ  ��ِت��ِه��ْم  ��نَّ ب�����سُ لذوا 

ُم تعت�سِ بالَعْر�ِس  اأفالُكها  ْهِب  كال�سُّ

قادوا ال�سفينَة في اليمِّ الرهيِب فما

َلُم الظُّ راَعْتُهُم  اأو  ْلم  الظُّ من  خافوا 

قب�َسْت اأن��واره��م  من  المنائُر  حّتى 

ُهُم؟ اأي��ن  الآُل؟  اأي��َن  الهدايِة،  ن��وَر 

َطُهَرْت اأدم��ٌع  َرَوْت��ه��ا  الجنوِب  اأر���سُ 

َفِطُموا اأ���س��ب��اًل وم��ا  ْم��ُع  ال��دَّ ف��اأزه��َر 

�ساعقٌة الأع��داِء  على  »ق�سيٍر«  فكم 

َرُم! �سَ اأكباِدهْم  وفي  الجلوَد،  تكوي 

ْل�����َف كوكبٍة
َ
اأ ُي��ب��اه��ي  وك���م »ع��م��اد« 

َقَتُم! ول  َنْجٌع  ل  ال��ُع��ْرِب،  َفْيَلِق  من 

ده����ا ف��اأ���س��ق��ط��وا ِك���ْذب���ًة األ���ك���وُن ردَّ

»ل ُيْقَهُر الجي�ُس«، ها قد دا�َسُه القَدُم

َدْقَت قوًل، اأبا الأطياِب، من زمٍن �سَ

ْحَم فيمن �َسْحُمُه ورُم« »ل َتْح�َسِب ال�سَّ

ُتنا َحميَّ ع����ادت  اإذ  هلِل  ف��ال��ح��م��ُد 

ل��ول ال��ج��ه��اُد َل��َم��ا ان��ه��لَّ��ْت لنا ِدَي���ُم

َيْلَتئُم ال���ج���رُح  ه���ذا  اأك���ب���ُر!   
ُ
اهلل

َل����ُم!
َ
ف��ي م��ول��ِد ال��ن��وِر ل ُج����ْرٌح ول اأ
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ك�صكول

 الأدب
اإعداد: في�صل الأ�صمر

من اأمثال العرب

ل ناقة له فيها ول جمل:

بناقتها  )الب�سو�س(  ت�سمى  امراأة  يومًا  نزلت 

اإلى جوار ج�سا�س بن مرة وكان من �سادة قومه. 

ناقتها  دخلت  الب�سو�س  اإقامة  من  اأيام  وبعد عدة 

في اإبل كليب بن وائل فرماها ب�سهم فقتلها.

وكليب بن وائل كان �سيد قومه في الجاهلية، 

علم  ولما  ُيع�سى.  فال  ياأمر  قا�سيًا  متجبرًا  وكان 

ام���راأة  ن��اق��ة  لقتل  ث��ار  كليب  �سنع  بما  ج�سا�س 

فثارت  وقتله،  لكليب  فترب�س  حماه،  في  نزلت 

من  وك��ان  ج�سا�س.  وق��وم  كليب  قوم  بين  الحرب 

قوم ج�سا�س رجل �سجاع عاقل وماهر في الحرب 

ي�سّمى الحارث بن عباد رف�س م�ساعدة قومه في 

�سيد  وهو  كليب  ُيقتل  اأن  يعجبه  لم  حيث  الحرب 

)ل  حرب  في  اأ�سارك  لن  وق��ال:  ناقة،  في  قومه 

ي�سرب في  المثل  ول جملي(، ف�سار  فيها  ناقتي 

براءة الإن�سان من تهمة ل �ساأن له بها اأو في رجٍل 

ُدعَي اإلى عمل ل يجني من ورائه نفعًا.

اأخطاء �صائعة

»اح�����ت�����اج م������اًل«،  � ي���ق���ال: 

وال�سحيح اأن يقال: احتاج اإلى 

المال، لأن فعل »احتاج« يتعدى 

بحرف الجر »اإلى«.

على  اأح���بُّ  »ف���الٌن  يقال:   �

اأهله من فالن«، وال�سحيح اأن 

اأهله من  اإلى  اأحبُّ  يقال: فالٌن 

ْجُن  فالن، قال اهلل تعالى: {ال�شِّ

ا َيْدُعوَنِني اإَِلْيِه}  اأََحبُّ اإَِليَّ ِممَّ

)يو�سف: 33(. 

طلُب  »ح�����دان�����ي  ي���ق���ال:   �

وال�سحيح  ال�شفر«,  اإلى  المال 

المال  طلُب  حداني  يقال:  اأن 

على ال�سفر.
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فائدة اإعرابية

 » � هُلمَّ ج��ّراً: »جرًا« م�سدر فعل »جرَّ

التعبير  بهذا  والمق�سود  »�سحَب«.  بمعنى 

نحو:  وتعميمه،  ال�سيء  على  ال�ستمرار 

ج��رًا«،  وه��ل��مَّ  القرية  ف��ي  الخبر  »انت�سر 

اإلى  و�سل  حتى  النت�سار  في  وا�ستمر  اأي 

الجميع. والإعراب كالتالي:

«: ا�سم فعل اأمر مبني على الفتح  »هُلمَّ

الظاهر، وفاعله �سمير م�ستتر فيه وجوبًا 

تقديره »اأنت«. 

الحالية،  على  من�سوب  ا�سم  »ج��رًا«: 

ا�سم  اأو  الحال،  هذه  على  ال�ستمرار  اأي 

مفعول  اأي  الم�سدرية،  على  من�سوب 

مطلق، بمعنى: جّر الأمَر جرًا.

� يداً بيٍد: نقول: �سافحُته يدًا بيٍد اأي 

بو�سع يدي في يده، وتعرب كالتالي: 

بالفتحة  م��ن�����س��وب  ح����ال  »ي��������دًا«: 

الظاهرة، 

ال��ب��اء: ح��رف ج��ر مبنّي على  »ب��ي��ٍد«: 

الك�سر ل محل له من الإعراب، »يد«: ا�سم 

مجرور بالك�سرة الظاهرة. والجار 

ب�سفة  متعلقان  والمجرور 

محذوفة من الحال.

الوحدة خير

 من جلي�س ال�صوء

المدينة  اأتيت  قي�س:  بن  الأحنف  قال 

ي�سرعون  النا�س  راأي��ت  اإذ  بها  اأن��ا  فبينما 

اإل���ى رج���ل، ف��م��ررت معهم ف���اإذا اأب���و ذر 

الغفاري، فجل�ست اإليه فقال لي: من اأنت؟ 

قلت: الأحنف، قال: اأحنف العراق؟ قلت: 

اأحنف، الوحدة خيٌر من  نعم، قال لي: يا 

نعم،  قلت:  كذلك؟  األي�س  ال�سوء  جلي�س 

الوحدة  من  خير  ال�سالح  والجلي�س  قال: 

اأكذلك؟ قلت: نعم، قال: وتكلْم بخير خيٌر 

قال:  نعم،  قلت:  اأك��ذل��ك؟  ت�سكت  اأن  من 

به  التكلم  من  خير  ال�سر  عن  وال�سكوت 

اأكذلك؟ قلت: نعم، قال: خذ هذا العطاء 

ثمنًا  كان  ف��اإذا  لدينك،  ثمنًا  يمكن  لم  ما 

لدينك فاإياك واإياه. وقال ال�ساعر :

وح���������دة ال����ع����اق����ل خ���ي���ٌر 

عنَدْه ال�سوء  جلي�س  م��ن 

خيٌر  ال�������س���دق  وج��ل��ي�����ُس 

وحدْه ال��م��رء  جلو�س  م��ن 
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من غريب القراآن الكريم

اْلَيْوَم}.  َعلَْيُكُم  َتْثَريَب  {َل   :92 الآية  يو�سف  �سورة  في  تعالى  اهلل  قال  التثريب:   �

التثريب: التقريع والتعنيف بالذنب.

اُغوِت}.  � الجْبت: قال اهلل تعالى في �سورة الن�ساء الآية 51: {ُيوؤِْمُنوَن ِباْلِجْبِت َوالطَّ

الجْبُت: هو ال�سيء الذي ل خيَر فيه.

� الجواب: قال اهلل تعالى في �سورة �سباأ الآية 13: {َوِجَفاٍن َكاْلَجَواِب}. الجفان: جمع 

جفنة، وهي الق�سعة اأو الوعاء الكبير. والجواب: جمع جابية اأي الحو�س الكبير.

كلمات عامية اأ�صلها ف�صيح

� تقول العامة: »زعبه من البيت«، اأي طرده منه. وفي اللغة 

الف�سيحة: ذعبه: دفَعه. وا�ستعمال العامة للفعل بمعنى الطرد 

يكون على �سبيل المجاز.

� تقول العامة: »زقَط ال�شيء« اأي تلّقفه والتقطه ب�سرعة. 

واأ�سل الفعل في العربية الف�سيحة: ذقَط.

انزلق  اإذا  ي���دي«،  م��ن  ال�شيء  »زم���َط  العامة:  تقول   �

ب�سرعة، والفعل في العربية الف�سيحة هو »ذمَط«.

من نوادر العرب

� دخل �ساعٌر على ملك وهو على مائدته فاأدناه 

اأيها  اأيها ال�ساعر، قال: نعم  اإليه وقال له:  الملك 

الملك، قال الملك: »وا«، فقال ال�ساعر على الفور، 

بطرده،  واأم��ر  �سديدًا  غ�سبًا  الملك  فغ�سب  »اإّن«، 

فتعّجب النا�س و�ساألوه: لم نفهم ما الذي دار بينكما اأيها الملك، اأنت 

اأعني  »وا«  له:  قلت  اأنا  قال:  و»اإّن«؟  »وا«  فما  »اإّن«  قال  وهو  »وا«  قلت 

»اإّن«  اْلَغاُووَن} فرّد علّي وقال:  َيتَِّبُعُهُم  َعَراء  {َوال�شُّ قول اهلل تعالى: 

َة  يعني قوله تعالى: {اإِنَّ اْلُمُلوَك اإَِذا َدَخُلوا َقْرَيًة اأَْف�َشُدوَها َوَجَعُلوا اأَِعزَّ

اأَْهِلَها اأَِذلًَّة}.
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قال ال�صعراء

لل�ساعر الراحل اإبراهيم طوقان الذي توفي في �سنة 1941 اأي قبل النكبة الفل�سطينية 

الذين  اأولئك  فل�سطين، محذرًا  يهدد  الذي  الخطر  فيها  ا�ست�سعر  �سنوات ق�سيدة  بعدة 

يبيعون اأرا�سيهم لليهود ويقب�سون ثمنها، قال فيها: 

باع���وا اأوط��اَن��ه��م  لكّنما  ب��ال��م��ال   
ً
َطَمع����ا  اأع��دائ��ه��م  اإل���ى  ال��ب��الَد  ب��اع��وا 

جاعوا ول  يومًا  عط�سوا  ما  واهلِل  اأرغمه��م  ال��ج��وَع  اأّن  لو  ُي��ع��ذرون  قد 

اُع ردَّ ال��ع�����اِر  َق��ب��ول  ع��ن  ل��ه��ا  ن��ف�����ٌس  تلفظ�����ها  ال��ج��وِع  ع��ن��د  ال��ع��اِر  وُب��ْل��َغ��ُة 

اأطماع الفهِم  ودون  يفهمون،  ل  »وط��ٌن«  ا�سُمها  قلَت:  اإذا  البالُد  تلك 

َخ���ّداع ال��خ�����س�����َم  اأّن  ت��ع��ّل��م��َت  ول  بع������اقبٍة  تحفل  ل��م  الأر������سِ  ب��ائ��َع  ي��ا 

اٌم، واأتب��اع ل��ق��د ج��ن��ي��َت ع��ل��ى الأح���ف���اد، واَل��َه��ف��ي وه���م ع��ب��ي��ٌد، وُخ������دَّ

ل�ّماع ت��دري��������ه  ك��م��ا  ���راَب  ال�������سَّ اإن  ُت����ح����ِرزُه  ال���ل���ّم���اع  ه����ُب  ال����ذَّ وغ������ّرَك 

باُع. طوُلها  اأر���س��ًا  لقبرَك  وات��رْك  به�ا  ن�س��اأَت  اأر���سٍ  في  بموتَك  ْر  فكِّ
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ُم����ب����ي����داٌت..

ت��ح�����ص��د م��وت��ًا

نف�صه في دوامة قاتلة ل  المعا�صر  الإن�صان  اأدخل 

خال�س منها اإل بجهد عظيم وبعد نفاد وقت طويل األ 

وهي ا�صتعمال المبيدات الزراعية الكيميائية الم�صّببة 

المحا�صيل  في  ال�صحية  الآفــات  من  وغيره  لل�صرطان 

الزراعية وخا�صة في زراعة الفواكه والخ�صراوات. 

في  »العبث«  هــذا  عن  الناتج  ال�صرر  يقت�صر  ولــم 

الطبيعة والإفراط  في ال�صتخدامات غير الم�صوؤومة 

الأحيان  معظم  في  والقاتلة  الم�صّنعة  المواد  لهذه 

تعّداها  بل  فقط،  الزراعية  المنتوجات  تلويث  على 

لي�صمل تلويث المياه الجوفية ومياه الينابيع والأنهار 

والإ�صرار باأ�صناف كثيرة من الكائنات الحية كالطيور 

الإن�صان  يعتمد  والتي  الأليفة  والحيوانات  والأ�صماك 

على لحومها في غذائه اليومي. 

 د. ح�صن يو�صف حطيط*

تخفي�ــس  الكيميائيــة  الأ�صمــدة 

للكلفة 

»الخبيثة«  دوافعه  في  الإن�سان  ا�ستند 

والمالية  القت�سادية  درا�ساته  اإل��ى  هذه 

الكلفة  لتخفي�س  المتعاظمة  وح��اج��ات��ه 

باأخرى  الع�سوية  الأ�سمدة  ا�ستبدال  عبر 

اإلى  الن��ت��اج  م�ستويات  ورف���ع  كيميائية 

اأق�����س��ى م���ا  ي��م��ك��ن ع��ب��ر ال��ت��خ��ل�����س من 

والح�سرات  كالفطريات  الزراعية  الآفات 

العلمية  الو�سائل  ب�ستى  وغيرها  والديدان 

الأخالقية  الأ�ساليب  وب�ستى  العلمية  وغير 

القيم  مراعاة  دون  من  الأخالقية  وغير 

الإن�سانية ومن دون اللتفات اإلى المعايير 

ال�سحية ومبادىء ال�سالمة العامة.

 تبريرات واهية

وتعاظمت  الم�سكلة  تفاقمت  وقد  اأم��ا 

المبيدات  لهذه  القاتلة  الآث���ار  وظ��ه��رت 

وبعدما  نف�سه،  الإن�سان  على  الكيميائية 

اأ�سابت نظامه البيئي بخلل كبير ل �سالح 

يتمل�س  الإن�سان  اأخذ  كبير،  بجهد  اإل  له 

84



م���ن م�����س��وؤول��ي��ت��ه عن 

البيئّية  ال��ك��ارث��ة  ه���ذه 

تبرير  عبر  وال�سحّية 

لأخطار  بجهله  اأف��ع��ال��ه 

هذه المواد في بداية الأمر 

الآفات  الق�ساء على  وب�سعوبة 

المياه  وب�����س��ّح  ال��م��ت��زاي��دة  ال��زراع��ي��ة 

الم�ساح�����ات  وب�سيق  للزراعة  المحت�سبة 

لم  ولّما  الزراعي.  لالنتاج  �س������ة  المخ�سّ

اأخذ  ل  والتن�سّ والإه��م��ال  التجاهل  ينفع 

الناتجة  الم�ساكل  لح�سر  جاهدًا  ي�سعى 

اأول��وّي��ات��ه في  »ال��ع��ب��ث« وترتيب  ع��ن ه��ذا 

مواجهتها مّدعيًا تنظيم حمالت اإر�سادية 

الآن،  حتى  جدوى  دون  من  ولكن  ووقائية 

واأ�سيفت  وتفاقمت  تع�سرت  قد  ف��الأم��ور 

الحراري  لالحتبا�س  ال�سلبية  الآثار  اإليها 

وم�ساكل نق�س الغذاء في العالم والكوارث 

الم�ساكل  وغيرها من  والحروب  الطبيعية 

العالمية  ال��ه��ي��ئ��ات  ح��رك��ة  ت�����س��ّل  ال��ت��ي 

والحكومات المحلية.

اأمرا�س المبيدات الكيميائية

المبيدات  ا���س��ت��خ��دام  اآث����ار  ت��وّزع��ت 

ف��ي محاور  ال�����س��ح��ة  ع��ل��ى  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 

وق�سير  الظهور  �سريع  هو  ما  منها  ع��ّدة، 

الأمد  وطويل  بطيء  هو  ما  ومنها  الأج��ل، 

ة. لكنَّ ال�سورة  م�سّببة م�ساكل �سحّية جمَّ

الآن  حتى  تّت�سح  لم  للكارثة  الإجمالية 

وقت  اإل��ى  والمتابعين  المراقبين  لحاجة 

طويل لر�سد الآثار وح�سرها والتاأّكد من 

ومراقبة  ومتابعتها  وت�سنيفها  اأ�سبابها 

ت��ط��ّوره��ا. وق���د ت�����س��درت لئ��ح��ة الآث���ار 

والم�سكالت ال�سحية المكت�سفة حتى يومنا 

والمرتبطة  ه���ذا 

بهذه الآفة الكبرى 

الأمرا�س التالية:

ال�سرطان،   -  1
الجهاز  )����س���رط���ان 

ال����ل����م����ف����اوي، ����س���رط���ان 

ال���م���ث���ان���ة، ����س���رط���ان ال��ج��ه��از 

�سرطان  ال�����دم،  ���س��رط��ان  ال��ه�����س��م��ي، 

�سرطان  الخ�سيتين،  �سرطان  ال��ث��دي، 

البرو�ستات،...(.

الجهاز  وا����س���ط���راب���ات  2-العقم 
التنا�سلي.

الع�سبي،  ال��ج��ه��از  اأم����را�����س   -  3
والجهاز  المناعة  التنف�سي، جهاز  الجهاز 

اله�سمي.

وال�سطرابات  ال��غ��دد  اأم��را���س   -  4
الهرمونية.

5 -ارتفاع �سغط الدم.
6 - فقدان الذاكرة.

ال���دم���اغ  ت���ل���ف  ال���ك���ب���د،  ت���ل���ف   -  7
والأع�ساب.

8 -الح�سا�سية.
9 -مر�س باركن�سون.

 في مواجهة الم�صكلة

ل  لم يقل الإن�سان الحقيقة حين تن�سّ

فهو  الأزم��ة،  ه��ذه  حيال  م�سوؤولياته  من 

نف�سه  هو  اأنه  المعرفة  تمام  يعرف  الذي 

الكيميائية  التركيبات  ه��ذه  و�سع  ال��ذي 

مواد  فيها  اأدخ���ل  ال���ذي  وه��و  الخطيرة 

والفو�سفور  والكبريت  كالزئبق  �ساّمة 

بحّجة  وغ��ي��ره��ا  وال��ن��ح��ا���س  وال��ر���س��ا���س 

والجراثيم  والفطريات  الجراد  محاربة 
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محوريًا  دورًا  لعب  الذي  وهو  الزراعية، 

الحتبا�س  ظ���اه���رة  ف���ي  ال��ت�����س��ّب��ب  ف���ي 

لها  وعمل  الأ�سباب  لها  وهّياأ  ال��ح��راري 

ال�سناعية  النه�سة  ب�سرورات  مت�سلحًا 

و�سرورات التطّور حتى حا�سرته نتائجها 

والبيئية  ال�سحية  اآث���اره���ا  واأح��اط��ت��ه 

الحلول  لو�سع  م�ساعيه  وجعلت  بالنكبات 

الأوان،  ف��وات  قبل  الو�سع،  وا���س��ت��دراك 

المنال.   بعيدة 

 حلول للمواجهة

اأما وقد وقعت الكارثة وظهرت اآثارها 

و�سارت  العلن  اإل���ى  وال�سحّية  البيئية 

الإن�سان  ت�سيب  والأع��را���س  الأم��را���س 

اأطفاله  اإلى  وتنتقل  والحيوان  النبات  قبل 

الإن�سان  على  ال��الزم  من  اأ�سبح  وذّري��ت��ه 

عالجه  يمكن  بما  التفكير  اإل��ى  يبادر  اأن 

حتى  الحالية  الظروف  �سمن  ومواجهته 

ل تتفاقم الأمور اأكثر! ولهذا بداأ الحديث 

اأو  الع�سوية  ال��زراع��ات  ثقافة  ن�سر  ع��ن 

الطبيعية والت�سجيع عليها ودعمها من قبل 

ا�ستخدام  وتر�سيد  والحكومات  الهيئات 

قبل  من  ومراقبتها  الزراعية  المبيدات 

الجهات الحكومية المخت�سة والت�سّدد في 

اأو خف�س  و�سع المعايير عند ال�سماح بها 

الممكنة  الحدود  اإلى  الم�سموحة  الن�سب 

من  ومعاقبة  وب��ي��ئ��ّي��ًا  �سحّيًا  والمقبولة 

يتعّداها ويخرق القوانين المرعّية الإجراء 

وتح�سين نوعياتها عبر تقليل ن�سبة ال�سموم 

فيها....

ب��ال�����س��ه��ل، فكل  ل��ي�����س  ول��ك��ن الأم����ر 

مكلفة  و�ستبقى  كانت  ال�سابقة  الحلول 

ما  الع�سوية  الزراعات  ومنتجات  جدًا، 

من  بكثير  واأن��در  اأغلى  الآن،  اإلى  زالت، 

وال�ّسماد  الأخرى،  »المعالجة«  المنتجات 

�سعف  ب�سبب  ال��وف��رة  قليل  الطبيعي 

الم�ساحات  ونق�س  الحيواني  الن��ت��اج 

ن�سبة  وت��دّن��ي  ل��ل��م��راع��ي  �سة  المخ�سّ

الزراعة  لميزانيات  المر�سود  ال��ّدع��م 

المناخي- والخلل  النامية  ال���دول  ف��ي 

ب�سبب  العالم  اأ�ساب  الذي  العام  البيئي 

لم  واإذا  ال��ح��راري.  الحتبا�س  ظ��اه��رة 

باأجمعها  وال��دول  برّمته،  العالم  يبادر 

ل��ل��ت�����س��ام��ن وال��ت��ع��اون ور���س��د الأم����وال 

وت��ك��ث��ي��ف الأب���ح���اث ل�����س��ّد ال��ث��غ��رات في 

وا�ستعادة  النامية،  اأو  الفقيرة  ال��دول 

النظم البيئية المتوازنة وت�سحيح الخلل 

الإ�سرار  ووق��ف  الإمكان  قدر  المناخي 

محالة،  ل  اآيلة،  الأم��ور  ف��اإن  بالطبيعة، 

اإلى ما ل تحمد عقباه!

 * ا�ست�ساري اأمرا�س الأن�سجة والخاليا ورئي�س �سعبة في هيئة ال�سحة، حكومة دبي.

الهوام�س

اإعداد:

دميا جمعة فّواز
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دميا جمعة فّواز
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ماذا فعلُت اليوم؟

اأن  ينبغي  ���س��وؤال  ال��ي��وم؟  فعلُت  م��اذا 

تجيب عنه كل ليلة قبل اأن تغم�س عينيك.

اأ�ساأُت  هل  �سديق؟  بحقِّ  اأخطاأُت  هل 

لجاٍر اأو قريب؟

من  عاملُت  كيف  وفعلت؟  قلُت  م��اذا 

�سادفُتهم في يومي الطويل؟

بِخلت  اأم  حولي  هم  من  اأك��رم��ُت  هل 

قابلت  ه��ل  واب��ت�����س��ام��ة؟  ب�����س��الٍم  عليهم 

الرّد  في  تماديُت  اأم  بالح�سنى  الإ���س��اءة 

والأذية؟

هل اأديُت ال�سالة في وقتها اأم التهيت 

باأ�سغالي؟

هل ت�سّدقُت لدفع البالء؟ 

اأ�سدقائي في جل�سة فيها  هل �ساركُت 

هلل غ�سب؟

هل تفوهُت بكالٍم يمكنه اأن يوؤدي اإلى 

ل�ساني ح�ساني  اأنَّ  اإلى  األتفت  ولم  الفتنة 

نُته �ساَنني؟ اإن �سِ

هل نظرُت نظرة حرام اأو ا�ستمعُت اإلى 

لغٍو اأو لهٍوِ ولم األتفت للذنب؟

م����اذا ف��ع��ل��ُت ال���ي���وم؟ ����س���وؤال ف��ي غاية 

ال��ب�����س��اط��ة ول ي��اأخ��ذ م��ن وق��ت��ك اأك��ث��ر من 

ذاتية  مراجعة  اإلى  فيها  ت�ستمع  دقائق  ب�سع 

فت�ستغفر ربك لكل ذنب وت�سكره على كل خيٍر 

وّفقك للقيام به.

كل  بعد  نف�سك  تعاهد  اأن  اأجمل  وم��ا 

»جردة ح�ساب« على اأن يكون غُدك اأف�سل 

ْم�ِسك، تدعو رّبك اأن يعطيك الفر�سة 
َ
من اأ

مرة اأخرى باأن يبعث روحك �سباحًا، وفور 

تعمل  جديد  يوم  على  ت�سكره  ا�ستيقاظك 

من  اأك��ث��ر  فيه  خيرك  يكون  اأن  على  فيه 

�سّرك..

تعامل مع كل يوم على اأ�سا�س اأّنه اآخر 

الّلهو  بكثرة  عه  ت�سيِّ ل  ع��م��رك..  من  ي��وم 

والّذنوب وُبعِد الأمل.. هو يوم منَّ اهلل عليك 

لتجمع الح�سنات وتبّي�س �سفحة اأعمالك.. 

فليكن اآخر من تحادثه قبل النوم نف�سك.. 

وت�ساألها: ماذا فعلِت اليوم؟



الإيجابّية  ونتائجها  الريا�سة  ة  اأهميَّ ال�سباب  اأغلب  يعرف 

ولكن  الفكرية،  وقدراتهم  ونف�سّياتهم  اأج�سادهم  على  والمثمرة 

بممار�سة  البدء  قبل  اإليها  اللتفات  بّد من  ل  اأ�سا�س  قاعدة  هناك 

القيام بتمارين خا�سة بهدف تهيئة الج�سم لنوع  اأّي  ريا�سة وهي 

ب�  ت�سميته  على  ي�سطلح  ما  وهي  ممار�ستها  تنوي  التي  الريا�سة 

»التحمية«. ورغم اأن العديد من ال�سباب يعتبر اأو يظن اأن تمارين 

الإحماء نف�سها لي�ست ذات اأهمية واأن الأ�سا�س هو في الريا�سة اإل 

اأنكم �سُتفاجوؤون حين تتعرفون اإلى فوائدها ومخاطر تنا�سيها لأنها 

تهيئ ع�سالت الج�سم للقيام بالمجهود والن�ساط المطلوب.

قبل الريا�صة
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 تمارين عامة

في  خا�سة  لع�سالت  اإح��م��اء  تمارين  ريا�سة  لكل 

باإحماء  اإذا كنت »عّداء« عليك الهتمام  الج�سم. مثاًل 

ل ريا�سة رفع الأثقال ل  ع�سالت ال�ساق، واإذا كنت تف�سِّ

بد لك من التَّركيز على ذراعيك وكتفيك والجزء العلوي 

ل  لمدة  بالتَّحمية  تقوم  اأن  الأف�سل  ومن  الج�سم..  من 

اأن  ال�سروري  من  ولي�س  دقيقة.  ع�سرة  خم�س  عن  تقل 

ز على تمرين واحد فقط واإنما يمكنك اأن تنّوع بين  تركِّ

الحركات الريا�سية. 

اإحماء  بتمارين  للقيام  الأفكار  اأبرز  واليك 

مفيدة وعاّمة:

دقائق  والخم�س  الدقيقتين  بين  ما  بخفة  الوثب   �1

لتن�سيط مختلف ع�سالت الج�سم.

�سيئًا  قلبك  نب�سات  لرفع  قلياًل  الرك�س  يمكنك   �2

ف�سيئًا.

تجهيز  في  اأ�سا�س  لأنها  التَّمدد  بتمارين  القيام   �3

الإ�سابات  فر�س  من  وتقّلل  للريا�سة  الع�سالت 

المفيد  ومن  بالريا�سة،  القيام  اأثناء  التي تحدث 

التَّمدد لمدة 30 ثانية لكل تمرين.

الب�سيطة هي  الحركات  اأن هذه  د  تاأكَّ الختام،  4� وفي 

ة ب�سكل  �سمانتك لال�ستفادة من تمارينك الريا�سيَّ

�سحّي وكامل.

خطر  م��ن  ت��ق��لِّ��ل   �1
ة  الإ�سابة باأ�سرار ج�سديَّ

ة  وخا�سَّ الريا�سة  اأثناء 

ال�ّسد الع�سلي.

درجة  م��ن  ت��رف��ع   �2
حرارة الج�سم  تدريجيًا 

ننا  وتوّلد الطاقة التي تمكِّ

من ممار�سة الريا�سة.

ز حركة  3� تثير وتحفِّ
ال�����دم والأوك�����س��ي��ج��ي��ن 

من  فتزيد  الج�سم  ف��ي 

ر  وتح�سّ ال��ده��ون  ح��ْرق 

للتحرك  ال���ع�������س���الت 

ب�سهولة اأكبر.

ال�سيطرة  ق  تحقِّ  �4
القلب  ع�����س��الت  ع��ل��ى 

والّتنّف�س.

فوائد 

تمارين 

الإحماء
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 ر�صالة اإلى الأهل

دوا اأنَّ كّل ما تقولونه  يترك اأثره في نفو�س  1� تاأكَّ
راأيكم  من  نابعة  اأنف�سهم  اإلى  نظرتهم  واأّن  اأبنائكم، 

�سادقة  م���راآة  تكونوا  اأن  ��روري  ال�����سَّ م��ن  ل��ذا  فيهم، 

اأفعالهم  تبّينون لهم م�ساوئ  ل�سلوكهم، فكما  ورحيمة 

امتدحوا ح�سناتهم.

بكثرة تحاملكم على  اأنه  اإلى  تلتفتون  ل  لعلكم   �2
كهم  تم�سُّ م��ن  وت��زي��دون  عنكم،  تبعدونهم  اأبنائكم 

باأخطائهم لأنهم، بب�ساطة، �سيجدون اأّن كل ما يفعلونه 

ل ير�سيكم؛ وبذلك لن ي�سعوا في الم�ستقبل اإلى تغيير 

نظرتكم النمطيَّة تجاههم.

التي  دة  الجيِّ فات  ال�سِّ عن  تبحثوا  اأن  حاولوا   �3
زوا على  ز اأبناءكم، و�ستجدون الع�سرات منها. ركِّ تميِّ

وحين  مهاراتهم،  تنمية  على  و�ساعدوهم  اإيجابياتهم 

يقومون باأمر �سالح �سّجعوهم عبر الثناء عليهم.

الذي  ذاك  خا�سة  بالمديح،  اأبناوؤكم  ي�ستاأن�س   �4
الأف�سل  تقديم  اإل��ى  ذل��ك  ويدفعهم  عنكم،  ي�سدر 

والرهان على راأيكم فيهم.

 ن�صيحة لل�صباب

1� اآراء الآخرين بكم لي�ست ُحكمًا عليكم. وحدكم 
من تملكون الحق والقدرة الحقيقّية على تقييم ذاتكم. 

وتاأّكدوا اأن اآراء اأهلكم، مهما كانت قا�سية، هي مجرد 

انطباعات ل ينبغي اأن تحّطمكم.

ت�سجيعكم،  بهدف  ال��ذّم  يكثرون  الأه��ل  بع�س   �2
كالمهم  اإلى  تلتفتوا  ل  لذلك  اإيذاءكم،  يق�سدون  ول 

القا�سي، وحاولوا اأن تاأخذوا منه فقط ما يقنعكم عقاًل 

ومنطقًا، واأن تبّرروا لهم ق�سوتهم غير المق�سودة.

3� من الجّيد اأن تتعاملوا مع النقد باإيجابية، واأن 
تعّودوا اأنف�سكم على انتقاء اآراء من حولكم وتقييمها، 

اأّن كل ما يقوله ذووكم هو خطاأ بالمطلق  ول تعتبروا 

فهم اأحيانًا ي�سيبون في بع�س اآرائهم كما يخطئون في 

بع�سهم الآخر.

ل�������ص���ت ك���م���ا ي���ق���ول���ون!

كثيرًا ما ُيغدق الأهل على اأبنائهم 

النتقادات! فال يرون فيهم ما ي�ستحق 

الثناء. وقد ي�سل بهم الأمر اإلى الذّم 

وقعًا  للكلمة  اأنَّ  نعرف  وكّلنا  والأذّي��ة. 

خاطر  يك�ِسر  اأن  يمكن  كال�سيف  حادًا 

م��ه��وار جلد  اإل��ى  اإّم���ا  وي��ق��وده  ال�ساب 

والتم�سك  ال��ت��م��ّرد  اإل���ى  واإّم���ا  ال���ذات 

ب��ال��خ��ط��اأ. اإل��ي��ك��م ه��ذا ال��ح��وار الذي 

ن�سمعه في بع�س المنازل: 

اأّي  تفعل  ل  كالعادة  اأن��َت  الأم:   -

اأمر �سائب. 

لم  اأنني  تعلمين  ولكن  ال�ساب:   -

اأكن اأق�سد الخطاأ!

- الأم: وهل لم تق�سد بالأم�س اأن 

ت�سرب اأختك، ولم تق�سد �ستم رفيقك 

ولم تق�سد التق�سير في در�سك؟

وانتهى  اع��ت��ذرت  لقد  ال�ساب:   -

المو�سوع.

- الأم: وما نفع العتذار واأنت ل 

تنفّك ت�سيء اإلى من هم حولك؟ عليك 

ُتقدم  اأّنك ت�سيء دائمًا ول  اأن تعترف 

على خير اأبدًا!

اأنا مثال  اأمي  يا  ال�ساب: ح�سنًا   -

ال�سر والقبح ول اأفعل اأّي عمٍل ير�سيِك. 

هل هذا ما تريديني اأن اأقوله؟

اأنني  اأراأيت! وكيف تعتقد  - الأم: 

اإ�سالح  تريد  ل  واأن���ت  عنك  را�سية 

نف�سك؟
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اإعداد: حوراء مرعي

 ك�سفت درا�سة طبية حديثة عن وجود مجموعة من التغيرات التي تطراأ على ج�سم 

الإن�سان اأثناء ال�سالة اأو التاأمل الروحي، مو�سحة اأن اأول هذه التغيرات يتمثل في اندماج 

عقل الم�سلي مع الكون تمامًا بعد مرور 50 ثانية فقط على بدء ال�سالة. 

الإن�سان  ج�سم  داخل  الأوك�سجين  وا�ستهالك  التنف�س  معدل  اأن  الدرا�سة  اأكدت  كما 

ينخف�س اأثناء ال�سالة بن�سبة تتراوح بين 20 و 30%، بالإ�سافة اإلى زيادة مقاومة الجلد 

وارتفاع تخثر الدم ب�سورة اأكبر، ما يعد دلياًل علميًا على ما ي�سّمى بال�سمو الروحي وعلى 

ين في المخ، وهو ما ين�سحب تاأثيره على بقية الأع�ساء مثل الع�سالت والعين  وجود الدِّ

والمفا�سل وتوازن الأجهزة.

كما اأنَّ الأع�ساء كلها تر�سل اإ�سارة اإلى المخ اأثناء ال�سالة ما يزيد من ن�ساطه اإلى اأن 

يفقد عالقته مع الج�سم تمامًا وي�سبح مجرد عقل خال�س ين�سحب من العالم الأر�سي 

اإلى عالم اآخر، كما بيَّنت الدرا�سة اأن ال�سور الملتقطة لأ�سعة المخ اأثناء ال�سالة اأظهرت 

اأ�ساليب مذهلة لعمله واأن ن�ساط الخاليا فيه ينخف�س ويظهر ب�سكل لمع في الأ�سعة.

ال�صالة تنقلك اإلى عالم اآخر!
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طالب ع�سو الكني�ست في حزب العمل 

الإ�سرائيلي »بنيامين بن األيعزر«  الرئي�س 

ب�اإعادة  المخلوع ح�سني مبارك  الم�سري 

300 مليون دولر، كان العدو ال�سهيوني قد 
اأنفقها لتغيير المناهج التعليمية في م�سر، 

بهدف »الحد من العداء لإ�سرائيل«.

م�سر  في  كبير  رقابي  جهاز  ويوالي 

»تغيير  ج��ري��م��ة  ب��خ�����س��و���س  ت��ح��ق��ي��ق��ات 

تورط  اإل���ى  ت�سير  وال��ت��ي  ه��ذه  المناهج« 

الم�سري  الرئي�س  زوجة  مبارك،  �سوزان 

التحقيق  ملف  ي�سم  كما  فيها.  المخلوع 

بين  جمعت  لجل�سات  �سوتية  ت�سجيالت 

اإ�سرائيليين  وخ���ب���راء  م��ب��ارك  ����س���وزان 

ومتخ�س�سين في تغيير المناهج المتعلقة 

وكذلك  والتاريخ،  الدينية  التربية  بمادتي 

النف�س  وع��ل��م  العربية  اللغة  ف��ي  خ��ب��راء 

العدو   دول��ة  �سفير  وبح�سور  الجتماعي، 

ال�������ص���ه���اي���ن���ة ي���ط���ال���ب���ون

ب� 300 م����لي������ون دولر 

اأنفقوها  لتغيير المناهج الم�صرية!

لدى م�سر.

وكان الخبراء الإ�سرائيليون قد اأطلعوا 

لوا  �سوزان مبارك على الأ�سباب التي تو�سّ

الم�سريين  تقّبل  عدم  تو�سح  والتي  اإليها 

واأهمها  ب���الده���م،  م��ع  التطبيع  ل��ف��ك��رة 

والدين  التاريخ  لمادتي  المقّررة  المناهج 

المعتمدة في المراحل الدرا�سية الثالث.

»الرئي�س  اأن  اإعالمية  م�سادر  وقالت 

قد  ك��ان  نف�سه  م��ب��ارك  ح�سني  المتنحي 

اإذ  الم�سروع  ه��ذا  في  العمل  في  انخرط 

عن  تتحدث  التي  الدرو�س  بتقليل  اأو�سى 

والتركيز  الإ�سرائيلي،   � العربي  ال�سراع 

على درو�س ترّوج لفوائد عملية ال�سالم«.

وكانت �سوزان مبارك قد وافقت اأي�سًا 

اآيات  الدرا�سية  المناهج  ت�سمل  اأن  على 

من التوراة، وعلى اإلقاء ال�سوء على حقبة 

تواجد اليهود في م�سر.
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اأعلنت دولة الفاتيكان ر�سميًا اأن الإ�سالم هو الديانة الأكثر انت�سارًا في العالم، واأنه 

تقريبًا. وقد  باأكثر من ثالثة ماليين �سخ�س منذ ما يقرب من عام  الن�سرانية  تجاوز 

حملة  رغم  لالإ�سالم،  الغربيين  من  كبير  عدد  لعتناق  ذلك  الفاتيكان  اأرجع 

الت�سويه التي ُت�سن عليه في الغرب.

وقال الفاتيكان في بيان اأ�سدره: »اإن عدد الم�سلمين في العالم 

تجاوز مليار وثالثة ماليين واثنين وع�سرين األف م�سلم في العالم، 

ليتجاوز بذلك عدد الن�سارى باأكثر من ثالثة ماليين«. 

واأ�ساف البيان اأن 19 في المائة من �سكان العالم م�سلمون، 

مقابل 17.5 في المائة من الن�سارى.

واأ�سار الفاتيكان اإلى الإقبال المنقطع النظير على اعتناق 

ويهود  ن�سارى  غربيين  مواطنين  جانب  من  الإ�سالمي  الدين 

وديانات ومعتقدات اأخرى خالل ال�سنوات الأخيرة الما�سية، رغم 

حملة الت�سويه التي تقودها �سده جهات معادية للم�سلمين ورغم الأموال 

الطائلة التي تنفق على حمالت التن�سير.

خم�سة  ال�سينية  ال�سلطات  اأوق��ف��ت 

م�سوؤولين عن العمل بعد اأن »�سبطوا  عبر 

الفيديو يغّطون في نوم عميق اأو يطالعون 

موؤتمر،  ف��ي  م�ساركتهم  اأث��ن��اء  ال�سحف 

في  الك�سل  على  الق�ساء  �ُسبل  لمناق�سة 

العمل«.

الجديدة  ال�سين  اأنباء  وكالة  وذكرت 

من  وجميعهم  الم�سوؤولين،  اأن  »�سينخوا« 

مكتب  ف��ي  الم�ستوى  رفيعي  الموظفين 

اأنهم  ال��م��ف��ت��ر���س  ال�����س��رائ��ب، ك���ان م��ن 

اأنهم  اإل  الموؤتمر،  في  باآرائهم  ي�ساركون 

اأعطوا النموذج الأ�سواأ لمحاربة الك�سل في 

ك�صالى في موؤتمر لمحاربة الك�صل..

الفاتيكان: الإ�صالم  الديانة الأكثر انت�صارًا في العالم 

العمل.

اإلى اأن »الحملة تهدف  ولفتت الوكالة 

اإلى تذكير الم�سوؤولين ب�سرورة عدم ترك 

اأن�سطة  ح�سور  اأو  اللهو  اأو  عملهم  اأماكن 

ترفيهية خالل �ساعات العمل«.
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نجح باحثون رو�س في تطوير اآلة ت�سوير قادرة على التقاط مليار �سورة في 

الثانية الواحدة. واأفادت وكالة الأنباء الرو�سية )نوفو�ستي( اأن اآلة الت�سوير 

التي طّورها باحثون في المعهد التكنولوجي في مو�سكو، قادرة على التقاط 

مليار �سورة في الثانية، كما اأنها قادرة اأي�سًا على التقاط ظواهر 

تجري ب�سرعة ال�سوء، مثل ت�سّرد وم�سات اأ�سعة الليزر العابرة 

من خالل اإناء مملوء بالماء.

ت�ستخدم  المتقّدمة  الت�سوير  اآلة  اأنَّ  اإلى  الوكالة  واأ�سارت 

حيث  الليزر،  م�سدر  مع  متزامنة  متتالية  ب�سورة  تكنولوجيا 

تتوالى حركة الآلة م�سّجلًة لقطة اإثر لقطة لكل ومي�س في النقطة 

الجديدة من المكان، ما يوؤدي بعد تحرير الّلقطات للح�سول على �سريط 

فيديو للَحَدث.

مليار �صورة في الثانية

اأ�صخم م�صحف 

في العالم

اط اأفغاني َخطَّ اأكبر م�سحف في العالم ليثبت به اأن ميراث بلده من ثقافة  اأنهى خطَّ

وتقاليد ل يزال حيًا، م�ستمرًا رغم حرب اأرخت بظاللها ثالثين عامًا على اأفعان�ستان. 

يبلغ طول اأوراق الم�سحف 28‚2 مترًا، وعر�سها 55‚1. ويبلغ 500 كيلو جرام. اأما عدد 

الماعز.  الغالف من جلد  والقما�س، فيما �سنع  الورق  نة من  218 فهي مكوَّ ال�  �سفحاته 

ال�سريف  الم�سحف  لهذا  النهائية  الكلفة  وبلغت  ب��ارزة.  بنقو�س  مزخرف  باأنه  ويمتاز 

ن�سف مليون دولر.

وقد اأفادت وزارة الحج وال�سوؤون الدينية في اأفغان�ستان اأن هذا الم�سحف هو اأكبر ن�سخة 

متران  ن�سخة طولها  ن�سيب  العالم من  في  اأكبر م�سحف  لقب  �سابقًا،  كان  فيما  العالم،  في 

وعر�سها 5‚1 متر، وكان قد ك�سف عنها النقاب العام الما�سي في منطقة تتار�ستان الرو�سية.

وقد عمل الخطاط الرئي�س في الم�سروع محمد �سابر خ�سري مع ت�سعة من طالبه في 

ت�سميم الم�سحف الذي يت�سمن كتابة مذهبة وت�سكياًل ملونًا للكلمات لي�سنع في النهاية 

زخارف وت�سميمات رمزية غاية في الرقي.

وقد تمكن خ�سري من الحفاظ على �سرّية م�سروعه طوال عامين، حيث انتهى من 

لم يجهزا حتى  الخا�سة  الغرفة  وبناء  الغالف  اإعداد  لكن   ،2009 الم�سحف عام  كتابة 

بداية عام 2012، عندها تم ك�سف النقاب عن هذه الن�سخة الفريدة.

94



حوار:ليندا زراقط

الكفالة
م�صروع الإمداد لليتيم

ُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن ُقْل َما اأَنَفْقُتم  قال تعالى: {َي�ْشاأَ

َواْلَم�َشاِكيِن  َواْلَيَتاَمى  َوالأَْقَرِبيَن  َفِلْلَواِلَدْيِن  َخْيٍر  ْن  مِّ

َعِليٌم}  ِب��ِه  الّلَ  نَّ  َف��اإِ َخْيٍر  ِم��ْن  َتْفَعُلواْ  َوَم��ا  ِبيِل  ال�شَّ َواْب��ِن 

)البقرة: 215(.

التوا�صل  الإ�صالمي  المجتمع  يمّيز  ما  اأهم  اإن 

الر�صول لــقــول  اتــبــاعــًا  ــــراده  اأف بين  والــتــراحــم 

كمثل  وتراحمهم  تواّدهم  في  الموؤمنين  P:»مثل 

له  تداعى  ع�صو  منه  ا�صتكى  اإذا  الواحد  الج�صد 

والتكافل   .
)1(

والحمى« بال�صهر  الأع�صاء  �صائر 

الجتماعي و�صيلة من و�صائل تحقيق الترابط بين 

كفالة  التكافل،  �صور  اأجمل  ومن  المجتمع.  اأفراد 

اليتيم التي تعتبر من اأحب الأعمال اإلى اهلل تعالى 

الكثير  الإ�صالم  و�صع  حيث  الخير  اأبواب  من  وبابًا 

ال�صعي  على  تحّث  التي  والف�صائل  الحوافز  من 

جميع  من  به  والعناية  ورعايته  اليتيم  كفالة  اإلى 

النواحي. 
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ومن الجمعيات التي بادرت لتم�سح 

اإمداد  لجنة  اليتم،  وج��ع  دم��وع  بع�س 

الإمام الخميني}حيث تم تاأ�سي�سها 

تزامنًا مع ذكرى ولدة الر�سول الأكرم 

P وهي موؤ�س�سة رائدة عامرة بالعطاء 

والخير. 

على  كثب  عن  التعرف  اأج��ل  وم��ن 

الإ�سالم  ونظرة  اليتيم،  كفالة  م�سروع 

والقراآن اإلى ذلك وحول اأهمية التكافل 

اهلل«  »بقية  مجلة  اأج��رت  الجتماعي، 

لقاًء مع كل من الحاج محمد برجاوي 

الخيرية  الإم�����داد  لجنة  ع���ام  م��دي��ر 

وال�سيد ح�سين اأمين ال�سيد في معاونّية 

جمعّية  في  الدينية  والرعاية  الثقافة 

الإمداد.

رعاية �صاملة ومتكاملة        

الحاج محمد  اللقاء مع  بدايًة كان 

برجاوي فابتداأناه بال�سوؤال:

هل لكم اأن تعطونا نبذة 

اليتيم  كفالة  م�����س��روع  ع��ن 

الإمداد  به لجنة  تقوم  الذي 

الخيرية؟ 

ي��ق��وم ال��م�����س��روع في 

مبداأ  على  الإم���داد  لجنة 

كفالة اليتيم داخل اأ�سرته 

عبر برنامج رعاية �ساملة 

اأوجه  كل  ي�سمل  ومتكاملة 

اإلى  لليتيم حتى ي�سل  بالن�سبة  الحياة 

مرحلة القتدار وال�ستقاللية. بطبيعة 

لمن  لتكون  اأ�س�ست  الجمعية  ال��ح��ال 

المري�س  واليتيم  كالفقير  له  معيل  ل 

ع�����س��رت عليه  م���ن  وك����ل  وال���ع���اج���ز 

نقوم  اأن  نحاول  كما  الحياة.  ظ��روف 

كل  على  ن�ستطيع  ما  بكل  الجمعية  في 

المنازل  ترميم  خ��الل  م��ن  الأ���س��ع��دة 

لكل  دوري��ة  غذائية  م�ساعدات  وتوزيع 

العوائل الم�سمولة برعاية الإمداد. 

وي���ف���وق ع���دد ال��م�����س��ت��ف��ي��دي��ن من 

فعلي  ب�����س��ك��ل  ال��ج��م��ع��ي��ة 

عائلة  األ���ف  ع�سر  الث��ن��ي 

 4 يقارب  ما  منهم  �سنويًا 

من  م�ستفيد  يتيم  اآلف 

الكفالة ب�سكل كامل.

ولدة  ف���اإن  نعلم  ك��م��ا 

تزامنًا  اأت����ت  ال��ج��م��ع��ي��ة 

الر�سول  ولدة  ذك����رى  م��ع 

اخ��ت��رت��م هذه  ف��ل��م��اذا   ،P

 الإ�صالم والمجتمع 

الإن�����ص��ان��ي ال��ذي 

ي��وّح��ده ح��ب اهلل 

متما�صكًا  يبق�����ى 

القيامة ي��وم  اإل��ى 

الحاج محمد برجاوي
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المنا�سبة بالذات؟

َرْحَمًة  لَّ  اإِ اأَْر�َشْلَناَك  {َوَما  تعالى:  قال 

في  وج��اء  ْلَعاَلِميَن})الأنبياء:107(،  لِّ

الحديث ال�سريف اأي�سًا: »اإنما بعثت لأتمم 

.
)2(

مكارم الأخالق« 

فلقد تم اختيار منا�سبة ولدة الر�سول 

ثم  ومن  الأب  يتيم  ُول��د  كونه   P الأك��رم 

اأ�سبح يتيم الأم. وكون ولدته نورًا للب�سرية 

لليتيم  ف��رح  منا�سبة  لتكون  اخ��ت��رن��اه��ا 

الموؤ�س�سة  فهذه  اأي�سًا،  ولالإمداد  ولكافله 

الخميني  الإم��ام  النبوة  �سليل  اإ�سم  تحمل 

}، الذي اأعلن هذه المنا�سبة المباركة 

اأ�سبوعًا للوحدة الإ�سالمية من كل عام.

تعالى:  قوله  فهو  الموؤ�س�سة  �سعار  اأما 

ِم�ْشِكيناً  ُحبِِّه  َعلَى  َعاَم  الطَّ {َوُيْطِعُموَن 

نقوم  لذا،   )8 َواأَ�ِشيراً})الإن�سان:  َوَيِتيماً 

بحملة  المنا�سبة  ه��ذه  وف��ي  ع��ام  ك��ل  ف��ي 

واأن  ببركاتها  نتحّلى  اأن  ونطمح  �ساملة 

تعود على الكافل والمكفول معًا.

فوائد معنوية واأخروّية

ما هي فوائد كفالة اليتيم وماذا تحّقق 

الكفالة؟

وكافل  »اأن���ا   :P الأك���رم  النبي  ق��ال 

وهناك   .
)3(

الجنة« ف��ي  كهاتين  اليتيم 

عّدة اأحاديث تتعلق بمو�سوع كفالة اليتيم 

تعود  التي  والأخ��روي��ة  المعنوية  والفوائد 

تنت�سل  فالكفالة  والمجتمع،  الكافل  على 

الطفل اليتيم من ظروفه الجتماعية التي 

يعاني منها. 

ما هي اأنواع الكفالت وقيمتها؟

ب�سبب الظروف القت�سادية التي نمّر 

دولر   2500 بقيمة  الكفالة  طرحنا  بها 

هو  اإنما  بها  الكافل  نلزم  ل  ولكّنا  �سنويًا، 

ي�ستطيع اأن يدفع قدر ا�ستطاعته في�سارك 

اأو  يحّدد عمره  اأن  له  الذي  اليتيم  بكفالة 

اإم��داد  لجنة  ففي  وب��الإج��م��ال،  ي��خ��ت��اره. 

في   اليتيم  ُيكفل  الخميني}  الإم���ام 

اأ�سرته اإل في حالت ا�ستثنائية فقد نرعى 

الأيتام �سمن ميتم مع مدر�سة. 

ما هي العالقة بين الكفيل واليتيم؟ 

ال��ع��الق��ة ب��ي��ن ال��ك��ف��ي��ل وال��ي��ت��ي��م اإم��ا 

مبا�سرة اأو غير مبا�سرة اأي عبر الجمعية 

ي��ك��ون ح�سب طبيعة  الأم���ر  وه���ذا  ف��ق��ط. 

كان  اإن  الحياتية  وظ��روف��ه  الكافل  عمل 

داخل  م�ستوى  اأو  المنطقة  م�ستوى  على 

بت�سهيل  معنية  والموؤ�س�سة  لبنان  خارج  اأو 

كافة متطلبات هذه العالقة لتكون عالقة 

مبنّية على الوّد والحترام وبالتالي تطمح 

قدر  اليتيم  لتعوي�س  والكافل  الموؤ�س�سة 

الم�ستطاع عن فقد الأب.

م�صوؤوليتنا اإن�صانية ودينية  

التقينا  للموؤ�س�سة  زي��ارت��ن��ا  و�سمن 
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�سماحة  ال�سورة،  لدينا  ولتكتمل  اأي�سًا، 

تف�سل  ال��ذي  ال�سيد  اأمين  ح�سين  ال�سيد 

باإجابتنا عما �ساألناه م�سكورًا:

�سماحة ال�سيد، بدايًة نود من جانبكم 

اإي�ساح اأهمية م�سوؤولية المجتمع الأخالقية 

والإ�سالمية تجاه اليتيم؟

قائمة  تاأ�سي�سها  ومنذ  المجتمعات  اإنَّ 

الفرد  اأن  باعتبار  الأف����راد؛  رع��اي��ة  على 

الإن�سان هو م�سوؤول عن اأخيه الإن�سان فكل 

على  يجب  المجتمع  في  حاجة  يعتبر  ما 

الأفراد اأن ي�سعوا اإلى تاأمينها اإذ ل بّد لكل 

عن  م�سوؤوًل  يكون  اأن  المجتمع  في  اإن�سان 

تمام المجتمع وهذا ما تتطلبه اإن�سانيته.

الإن�سانية  دين  هو  باعتباره  والإ�سالم 

هو  الم�سلم  الإن�سان  اأن  يعتبر  والكمال. 

بل  فح�سب  المجتمع  ب��اأف��راد  لي�س  معني 

اأن رجاًل  فلو  واأف��راده��ا  الأم��ة  �سوؤون  بكل 

الذي  اأ�سابه مكروه يجب على  الغرب  في 

اأ�ساب  بما  ي�سعر  اأن  ال�سرق  ف��ي  يعي�س 

منكم  بات  من  م�ستوى  من  الموؤمن  ذاك 

»من  م�ستوى  اإل���ى  ج��ائ��ع  وج���اره  �سبعانًا 

�سمع م�سلما ينادي يا للم�سلمين فلم يجبه 

الجتماعية  فالرابطة   .
)4(

بم�سلم« فلي�س 

هي  الأف��راد  بين  تنقطع  ل  والتي  الدائمة 

رابطة الحب في اهلل، فالإ�سالم والمجتمع 

ي��وّح��ده ح��ب اهلل يبقى  ال���ذي  الإن�����س��ان��ي 

متما�سكًا اإلى يوم القيامة.

فاأما اليتيم فال تقهر 

اليتيم  لكفالة  الديني  البعد  ه��و  م��ا 

ال��رواي��ات  ال��ح��ّث عليه ف��ي  وك��ي��ف ج���اء 

والّتعاليم ال�ّسماوية؟

في  الأ�سعف  العن�سر  ه��و  اليتيم  اإّن 

وجّل  عّز  اهلل  وي�سف  الإن�ساني.  المجتمع 

اليتيم  باأنه راعي  الكريم  القراآن  نف�سه في 

وكافله {األم يجدك يتيماً فاأوى})ال�سحى: 

6( كما اأن اأبا طالب عم الر�سول هو الكفيل 

عظيم  مقام  اإل��ى  طالب  اأب��ا  وو�سل  الأول. 

من خالل كفالة النبي P. وقد اأو�سى اهلل 

َفال  اْلَيِتيَم  ��ا  مَّ
{َف��اأَ بقوله:  باليتيم  تعالى 

بالقهر  والمق�سود   ،)9 )ال�سحى:  َتْقَهْر} 

هنا كل ما ي�سبب اأذيًة واإ�سعافًا ومذلة لهذا 

اليتيم حتى الأذّية اللفظية. 

والروايات التي حثت اأي�سًا على رعاية 

كالأب  لليتيم  »ك��ن  منها:  كثيرة،  اليتيم  

 .
)5(

الرحيم واعلم اأنك تزرع كذلك تح�سد«

فالتكليف الذي وجهه النبي P لالأمة اأنه 

ال�شيد ح�شين اأمين ال�شيد
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�س���رح ر�سالة الحق���وق، تحقيق ح�سن ال�سي���د علي القبانجي،  (1 )

�س 630.

. بحار الأنوار، المجل�سي، ج 16، �س 210( 2)

. م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج 2، �س 474( 3)

. م�ستند ال�سيعة، المحقق النراقي، ج 15، �س 25( 4)

. بحار الأنوار، م.�س، ج 74، �س 171( 5)

. الأمالي، ال�سدوق، �س 154( 6)

. ميزان الحكمة، الري�سهري، ج 4، �س 3708( 7)

. م. ن، �س 3709( 8)

الهوام�س

يجب على الفرد اأن يعتبر نف�سه اأبًا لكل يتيم 

تتوزع  وبذلك  حاجاته  تاأمين  على   فيعمل 

والمعنوية  المادية  اليتيم  حاجات  تاأمين 

بين كل اأفراد المجتمع.

اليتيم  كفالة  وف�سل  ث��م��رات  ه��ي  م��ا 

واأثارها على الكفيل؟

بكثير  اأك��ث��ر  الكفيل  له  يح�سّ م��ا  اإن 

الكافل  يدخل  وعليه  اليتيم.  له  يح�سّ مما 

تحت  المكفول  لليتيم  رعايته  خ��الل  من 

وهذا  وعياله،  نف�سه  في  الإلهية  ال�سمانة 

ال�سنن  م��ن  رواي��ات��ن��ا  ف��ي  ورد  لما  طبقًا 

ْن  ُيَتَحَنّ ا�ِس  الَنّ ْيَتاِم 
َ
اأ َعَلى  ُنوا  »َتَحَنّ الإلهّية 

. هذا في الدنيا، واأما في 
)6(

َعَلى اأيتامكم« 

ال�سريف:  الحديث  في  جاء  فقد  الآخ��رة 

الأيتام كان كمن قام  »من عال ثالثة من 

�ساهرًا  وراح  وغ��دا  ن��ه��اره،  و���س��ام  ليله، 

في  وه��و  اأن��ا  وكنت  اهلل،  �سبيل  في  �سيفه 

الجّنة اأخوين كما اأّن هاتين اأختان � واأل�سق 

. اأي�سًا من 
)7(

اإ�سبعيه ال�سبابة والو�سطى« 

الدنيوية  الفوائد  على  تدل  التي  الروايات 

والأخروية عن ر�سول اهلل P اأنه اأتاه رجل 

ي�سكو ق�سوة قلبه، وق�سوة القلب المق�سود 

منها من الجهة الأخروية الخ�سوع وال�سعور 

 :P قال  يدي اهلل.  بين  والبكاء  بالخوف 

حاجتك؟  وت��درك  قلبك،  يلين  اأن  »اأتحّب 

من  واأطعمه  راأ�سه،  وام�سح  اليتيم  ارحم 

 .
)8(

طعامك، يِلن قلبك وتدرك حاجتك« 

الكافل  بين  العاطفية  العالقة  هي  ما 

واليتيم؟

الجمعية  تتوله  الذي  الجانب  مبدئيًا 

المادي،  الجانب  تاأمين  ه��و  برعايتهم 

من  العاطفي  الجانب  تامين  اإلى  ون�سعى 

الكفيل  بين  عالقة  واإن�����س��اء  رب��ط  خ��الل 

واليتيم. ولكن عادة تلعب الجمعية دور الأب 

الروحي والأب المعنوي والأب العطوف مع 

كل العوائل والأيتام ب�سكل خا�س.

الزميلة ليندا محاورة ال�شيد ح�شين ال�شيد
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www.alsahla.org

 موقع م�صجد ال�صهلة

ال�سهلة  م�سجد  بتعريف  الموقع  يخت�س 

لهذا  ��اري��خ��ي  ال��تَّ الإرث  وت��ق��دي��م  ��م  ال��م��ع��ظَّ

 ،R والأئمة  بالأنبياء  الم�سجد وعالقته 

اإدري�س  للنبي  بيتًا  ك��ان  ك��ون��ه  م��ن  اب��ت��داًء 

اإبراهيم  النبي  بانطالقة  م����رورًا   Q

بدعاء  انتهاء  ولي�س  بالعمالقة  منه   Q

�سجينة  لم����راأة   Q ال�����س��ادق  الإم����ام 

وخال�سها من ال�سجن.

م، ي�سّم الموقع العديد  اإ�سافة اإلى ما تقدَّ

م���ن الأب���واب المهّمة والمفي���دة تتحدث عن 

تاريخ تاأ�سي����س الم�سجد، اأن�سطته، كراماته، 

المقامات الموجودة فيه. ويحوي اأي�سًا على 

مكتبة �سوتية ومكتبة اأفالم ومعر�س لل�سور 

وباب لال�ستفت���اءات ال�سرعية. ي�سم الموقع 

اأي�س���ًا �سفحات خا�سة بم�سجد �سع�سعة بن 

�سوحان العب���دي، وم�سج���د زي���د )ر����س(.

 موقع رابطة الحوار الديني

www.alhiwaraldini.com

للزائر  يتيح  ح��واري  ديني  ثقافي  موقع 

الطالع على اأهم المو�سوعات الثقافية والتي 

الثقافات  بين مختلف  للتوا�سل  تعتبر ج�سرًا 

موا�سيع  بتقديم  ال��م��وق��ع  يهتم  ال��دي��ن��ي��ة. 

واآل   P الر�سول  وت��راث  قراآنية،  واأن�سطة 

الكرام.  وال�سحابة   R الأط��ه��ار  بيته 

يقوم الموقع من خالل اأبوابه بعر�س اأن�سطة 

واإ�سدارات رابطة الحوار الديني، ويتطرق اإلى 

موا�سيع مختلفة في الفكر الإ�سالمي والديني 

ال�سيا�سة  واأخبار  الإ�سالمي  العالم  واأخبار 

عمومًا. يحوي الموقع اأي�سًا اأبوابًا متفرقة في 

ة، وبابًا  ال�سعر والأدب وواحة فكريَّة وح�ساريَّ

ت�سّفح  يمكن  المبا�سر.  وال��ح��وار  للتوا�سل 

الموقع بالّلغتين العربّية والفار�سّية.
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في  العزيز  الــقــارئ  اأيها  لك  نقدم 

هذه ال�صفحة معلومات عن مواقع ناأمل 

ت�صفحك  في  مهمًا  رافدًا  لك  ت�صكل  اأن 

والحذر  ال�صتفادة  وكيفية  لالإنترنت 

منه في اآن واحد.
موقع المقاومة الإ�صالمية

 في لبنان 

�صبكة الأطفال والأ�صبال الإ�صالمية

www.moqawama.org

���س��ف��ح��ت��ي عر�س  ع��ل��ى  ال���م���وق���ع  ي���ح���وي 

اأ�سا�سيتين لكل من موقع المقاومة الإ�سالمية في 

لبنان وموقع جريدة النتقاد اللكتروني باللغات 

العربية والإنكليزية والفرن�سية والإ�سبانية.

لبنان:   في  الإ�سالمية  المقاومة  موقع 

الرئي�سة  ال�سفحة  اإل���ى  اإ���س��اف��ة  وي�ستمل 

الخا�سة  الأخ��ب��ار  واأه���م  لآخ���ر  المت�سمنة 

وبع�س  ال��ع��دو  �سحافة  واأخ��ب��ار  بالمقاومة 

المقالت المختارة، على باب للقادة العظام 

ون�ساطه  واآخر لحزب اهلل  وتفا�سيل حياتهم 

النيابي وال�سيا�سي، وباب خا�س بالأمين العام 

للمقاومة  وب��اب  واأن�سطته،  اهلل(  )حفظه 

الإ�سالمية واأبرز محطاتها و�سهدائها. يحوي 

ومعر�س  اأخ��ب��ار  �سريط  على  اأي�سًا  الموقع 

اأخرى متفرقة. يمكن ت�سّفح  ور واأبواب  لل�سّ

الموقع باللغتين العربية والإنكليزية.

وهو  اللكتروني:  النتقاد  جريدة  موقع 

موقع اإخباري �سحفي ُيعنى بتقديم التغطية 

والإقليمية  اللبنانية  اليومية  الأخ��ب��اري��ة 

فل�سطين.  لأخبار  خا�س  باب  ومع  والدولية 

خا�سة  واأخ��رى  م�سّورة  موا�سيع  ويت�سمن 

يعر�س  كما  م��خ��ت��ارة،  وم��ق��الت  بال�سباب 

والعربية  اللبنانية  ال�سحف  لأخبار  الموقع 

بابًا  اأي�����س��ًا  ال��م��وق��ع  ي��ح��وي  وال��ع��ال��م��ي��ة. 

ال�ستراتيجية  لل�سوؤون  واآخ���ر  ل��ل��درا���س��ات 

اأخباريًا. و�سريطًا 

 www.husna.net/ara/index.htm

الإر�سادية  الثقافية  ال��م��واق��ع  اأح���د  ه��و 

الأطفال  بفئة  والخا�سة  المهمة  التوجيهية 

الإ�سالم  تاريخ  الموقع  هذا  يقّدم  والنا�سئة. 

من  اإ�سالمية  ودرو���س��ًا  وق�س�سًا  وتعاليمه 

خالل اأبوابه التي تت�سمن مو�سوعة كاملة من الموا�سيع المفيدة والموّجهة بطريقة تعتمد على 

الّر�سوم وال�سور. يحوي الموقع اأي�سًا اأبوابًا للِحكم باأ�سلوب �سيق وجذاب اإ�سافة اإلى باب خا�س 

بتعريف الأطفال باآل البيت R وباب لالأنا�سيد الإ�سالمية، و�سفحة للطرائف الم�سلية.
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الجائزة الأولى: زينب كمال الأ�صهب. 150000ل.ل.

الجائزة الثانية:  لطيفة ال�صيد ح�صين. 100000ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:

اأ�صئلة م�صابقة العدد 245

اأ�صماء الفائزين في قرعة م�صابقة العدد 243

*  فاطمة اأحمد مح�صن
* يا�صر اإبراهيم فح�س

* اإبراهيم �صحادة م�صطفى
* حورية ملحم الحالني

* فاطمة ح�صن فواز
* فاطمة يا�صر حريري

* ب�صمة اأحمد حاج عمر
* ح�صين يون�س بي�صون
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�صح اأم خطاأ؟

اأ � اإّن الو�سول بالإن�سان وبالمجتمع اإلى الكمال يتم من خالل تنمية المكارم والف�سائل الأخالقية.

ب � اإن الوثب ما بين الدقيقتين والخم�س دقائق ين�سط فقط ع�سالت ال�ساقين.

ج� � يقال: »حداني طلب المال اإلى ال�سفر«.

اإمالأ الفراغ

اأثناء  طّيعًا  يكون  لن  فاإّنه  اأوليائه  ومحّبة  اهلل  محّبة  وبين  بينه  �سنخّية  ل  بمكان  الإن�سان  تعلق...  اإذا   � اأ 

ال�سالة.

ب � الإن�سان الذي يطلب... يعتبر الحياة الحيوانية و�سيلة تهيئ الأر�سّية للو�سول اإلى ال�ّسعادة الأبدّية. 

ح جذور هذا العتقاد الفطري. ج� � اإّن الدين الإ�سالمي قّدم تفا�سيل كثيرة حول ذاك... وو�سّ

من القائل؟

اأ � »يا اأبا علي، ما دام في قناديلنا مثل هذا ال�سراج، واأ�سار بيده ناحية القلب، فال تخ�َس �سيئًا«.

ب � »الحمد لرّب هذا البيت الذي جعلنا زرع اإبراهيم وذّرية اإ�سماعيل، واأنزلنا حرمًا اآمنًا وجعلنا الحكام 

على النا�س«.

ج� � »الإ�سالم يدعم تكامل الب�سر ول يفّرق بين الّرجل والمراأة، ... بل اإنه ي�سعى اإلى تكامل الب�سر«

�صّحح الخطاأ ح�صبما ورد في العدد

اأ � عندما ي�سعى المكّلف لالقترا�س الحالل فعليه عند القترا�س اأن يق�سد دفع الزيادة.

ب � لعب الإن�سان دورًا محوريًا في الت�سّبب في ظاهرة تلوث الهواء حتى حا�سرته نتائجها واأحاطته اآثارها 

ال�سحّية والبيئّية بالنكبات.

ج� � اإن ال�سور الملتقطة لأ�سعة المخ اأثناء ال�سالة اأظهرت اأن ن�ساط الخاليا فيه يرتفع ويظهر ب�سكل لمع. 

ما/ من المق�صود؟

اأ � �سارت محجًا للنا�س من مختلف الأطياف والأديان ب�سبب الكرامات التي �سهدتها. 

ب � يدخل تحت ال�سمانة الإلهّية في نف�سه وعياله وهذا مما ورد في الروايات من ال�سنن الإلهّية. 

الدينية  المنا�سبات  في  معهم  يحتفل  الحلوى،  لهم  يحمل  الأولد،  ليالعب  نهارًا  المبّرة  ياأتي  كان   � ج� 

والأعياد.

5
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٭ اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.

اإجابات �سحيحة عن كل  الذين يجيبون  بين  بالقرعة من  الفائزون �سهريًا  ُينتخب  ٭ 

اأ�سئلة الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل الآتي:

 8 اإلى  لبنانية بالإ�سافة  ليرة  األف  الثاني: مئة   � لبنانية  ليرة  األف  الأول: مئة وخم�سون 

جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

٭ كل من ي�سارك في اثني ع�سر عددًا ويقّدم اإجابات �سحيحة ولم يوفق بالقرعة، يعتبر 

م�ساركًا بقرعة الجائزة ال�سنوية.

واأربعين  و�سبعة  مئتين  العدد  في  ال�سهرية  بالم�سابقة  الفائزة  الأ�سماء  عن  ُيعلن  ٭ 

ال�سادر في الأول من �سهر ني�سان 2012م بم�سيئة اهلل.

اآخر مهلة ل�صتالم اأجوبة الم�صابقة:

ل من اآذار  2012م الأوَّ
مالحظة:

٭ ت�سل العديد من الق�سائم اإلى المجلة بعد �سحب القرعة ما يوؤدي اإلى حرمانها من ال�ستراك 

بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

مكتبة  اإلى  اأو   ،)24/53 �س.ب:  البريد)بيروت،  �سندوق  عبر  الأجوبة  ُتر�سل  ٭ 

المعارف  جمعية  معر�س  اإل��ى  اأو  المعمورة   - الثقافية  الإ�سالمية  المعارف  جمعية 

الإ�سالمية الثقافية - النبطية - مقابل مركز اإمداد الإمام الخميني}.

٭ كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية.

في اأي مو�صوع وردت هذه العبارة؟

»لول وجود المراأة بما تتمتع به من هذه ال�سفات لما كان هناك لالإن�سانية من معنى«.

العالقة بين الخالق والمخلوق هي تلك ... الحقيقية والتي تعتبر اأمرًا ذاتيًا 

غير قابل للزوال وهي اأوثق من كل ارتباط.

اأ � المحّبة.

ب � العبادة.

ج� � الع�سبية.

بعد  مّكة،  في  اأهلها  اإلى  الأمانات  برّد   Q الموؤمنين  اأمير   Pالنبي وّكل 

هجرته اإلى المدينة، وكان من هوؤلء...

اأ � بع�س الكّفار.

ب � بع�س الّتجار.

ج� � اأبو لهب.

ورد في نهج البالغة اأّن به طريق معرفة ال�صالحين، ما هو؟

الع�صبية  من  انطالقًا  عليها  للحفاظ  ويعملون  بعقائدهم  الم�صركون  يلتزم 

اأما... فانطالقًا من الب�صيرة والفهم وال�صعور.

اأ � العلماء.

ب � ال�سالحون.

ج� � عباد الرحمن.

9
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ما اأجملِك اأيتها الطبيعة! وما اأجمل 

دنيا  اإلى  اأ�سافر  تجعلني  التي  مناظرِك 

ولكن  جميل،  فيِك  �سيء  ك��ل  الخيال، 

الأجمل بنظري هو بحرِك و�سم�سِك.

الغروب، حيث ت�سبح  اللتقاء عند 

غاط�سة  متوّهجة  حمراء  كرة  ال�سم�س 

يعجز  منظر  اإن���ه  الأزرق،  البحر  ف��ي 

و�سفه الل�سان.

اللحظة  ه��ذه  ب�سغٍف  اأن��ت��ظ��ر  اإن���ي 

بالفرح  يختلط  �سعوري  ولكن  ي��وم،  كل 

روؤيتي  ب�سبب  فهو  الفرح  اأما  والحزن!! 

ال�سم�س  لرحيل  فهو  الحزن  واأم��ا  ل��ِك، 

الذي يعني نهاية يوم من عمري.

اأجمل  ليكون  التالي  ال��ي��وم  اأنتظر 

واأف�سل بطاعة اهلل اأكثر واأكثر �سبحانه 

وتعالى هو الخالق والمبدع.

نزهة عليان

هذه هي الطبيعة

ـــــــى اأخـــــــي الـــ�ـــصـــهـــيـــد حــيــدر  اإل

الفيتروني...

اأبكي نادبة عزلتي ووحدتي.. اأغ�سل �سواد 

عمري..  اآم��ال  من  لي  تبقى  بما  حزني 

الزاهد  النا�سك  ذاك  عن  عنك..  اأبحث 

في الليل عن ليث النهار..

اأبحث عنك وكلماتك ل تفارق ذاكرتي

برحت  م����ا  و����س���ورت���ك  ع���ن���ك  اأب����ح����ث 

مخيلتي..

الحدود  عن  جواب  دون  من  �سوؤال  اأبكي 

الذي  الطريق  ذاك  عن  عبرتها..  التي 

�سلكت..

ن��ادي��ت��ك ك��ث��ي��رًا.. ن��ادي��ت ح��ي��در.. فال 

جواب..

المقام..  واأعليت  الفعل  اأخ��ي  اأح�سنت 

المهاجر  اأيها  القول والفعل  فقد �سدقت 

يا  فمتى  ث��راك..  وطاب  المختار.. طبت 

اأخي األقاك؟

اأختك بتول

متى 

يا اأخي 

األقاك

104



عودوا معي ثالثًا وثالثين عامًا اإلى الوراء،اإلى 

اأهل  على  م��ّر  ال��ذي  اليوم  اإل��ى   ،1978 ع��ام 

بلدتي الحبيبة، الخيام، يوم اأقدم العدو على 

القيام باأب�سع المجازر، حيث قاموا بت�سفية 

الع�سرات من كبار ال�سن، ال�سامدين الذين 

لم  بيوتها،  يبرحوا  ول��م  ال��ب��ل��دة،  ف��ي  ب��ق��وا 

يتوقعوا هذا الم�ستوى من الوح�سية والغدر، 

نا�ٌس ُعّزل، ذنبهم اأنهم �سمدوا في بيوتهم 
ُ
اأ

المدينة،  اإلى  الذهاب  ي�ساأوا  لم  وحقولهم، 

وعا�سوا،  ول��دوا  فيها  بلدهم،  يحبون  لأنهم 

فيها  عمرهم،  �سنواِت  اأج��م��ل  ق�سوا  فيها 

تمتعوا بربيعها و�سيفها و�ستائها.

علينا اأن نتذكر هوؤلء ال�سهداء، �سهداء الغدر 

والخيانة، وخا�سة ذلك الطبيب الذي رف�س 

اإلحاح  بلدته تحت الحتالل رغم  اأهل  ترك 

ل البقاء مع  اأبنائه عليه مخافة اغتياله وف�سّ

في  المر�سى  يداوي  قائاًل: من  اأهل �سيعته 

بلدي؟ لن اأترك البلدة.

ال�صهداء يولدون كلَّ عام

التراُب ب���ذاك  ُي��دف��ُن  ج�سمي  ل��ي��ت  ل��ن��ج��ت روح������ي م����ن ع������ذاب ال���ب���رزخي��ا 

ال�����س��خ��وُر اإل  م��ن��ه��ا  ت����رى  ل   الأن��������وارق���ب���وٌر 
ُ
ول����ك����ن ب���داخ���ل���ه���ا ت�����ت�����الألأ

ب���ه���م ت�����س��ع��د ال�������روح اإل������ى ال��خ��ال��قه�������م اأه�����������ل ب�����ي�����ت ن������ب������وة اأح�����م�����د

ح�������س���ٌن وع�����ل�����ٌي وم����ح����م����ٌد وج��ع��ف��ره�����م اأرب�������ع�������ٌة م�����ن ن�������س���ل ف���اط���م���ٌة

ِب����ِج����واِرِه����ُم ك���ان���ت  اإن  اأع���ل���م   
ُ
وم���ن���ب���رواهلل ج�������ِدِه�������ُم  ق����ب����ر  ب����ي����ن  اأم 

محمدف�������اأي�������ن�������م�������ا ك��������ان��������ت ف������اإن������م������ا ب���������اآل  الإن�����������س�����ان  ُي�������رَف�������ُع 

ف������اإن ال�������س���الة ع��ل��ي��ه��م ت��ج��ل��و وت��ع��ِظ��م�����س����ل����وا ع���ل���ي���ه���م �������س������الًة ك���ث���ي���رًة

ح�شين المو�شوي

خاطرة البقيع

البقاء  ��ل  وف�����سّ

م����ع����ه����م لأن����ه����م 

بحاجة اإليه.

جدًا  طيبًا  طبيبًا  ك��ان 

ي�سعر  كان  لقد  ومت�سامحًا، 

لهم:عندما  ويقول  والم�ساكين  الفقراء  مع 

المري�س  ك��ان  واإذا  تدفعون  ال��م��ال  يتي�سر 

فقيرًا يعاينه مجانًا وفي ليلة ظلماء. ا�ست�سهد 

ال�سنوات  في  وطبعًا  العمالء،  اأحد  يد  على 

ال�سهداء  المئات من  تلتها، كان هناك  التي 

اأر�س  وروت  دماوؤهم  �سالت  الذين  الأوفياء 

الجنوب.

الخيام حوالي مئة  �سقط في  �سباط   17 في 

منهم   واح��ٍد  ولكِل  وام��راأة  رج��ٍل  بين  �سهيد 

ق�سة. 

في 17 �سباط من كِل عام يولد ال�سهداء من 

جديد في �سمير كِل واحٍد منا.

17 �سباط  ذكرى مجزرة الخيام 
حنان عوا�شة 
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�صيف الن�صر
لمع ال�سيف بيده وقال

ق���ف ق��ل��ي��ال ف�����س��ولت��ك، بل 

انت�ساراتك

لم تترك لي وقتًا كي اأحدثك

اأنا الم�ستاق اإلى قتل اأعدائك 

اأنا الم�ستاق كي األبي نداءك

اأنا الم�ستاق اإلى عنفوانك

فاأنا �سيف لم اأعرف الهزيمة 

منذ اأن امت�سقني اأول مرة اأبو 

تراب

لبيت النداء

ق���ت���ل���ت م���رح���ب���ًا واب�������ن ود 

العامري 

م���ن ك���رب���الء اإل�����ى الإم�����ام 

الخميني

ن�سر....اإلى  اإل��ى  ن�سر  من 

ن�سر اهلل

الدهر طويل طويل 

لكن وعدك ن�سرك مجدك

اآٍت اآٍت اآت

هذا عهدنا هذا وعدنا 

فليكتب التاريخ 

اإل����ى �سيف  م��ن ���س��ي��ف ع��ل��ي 

ن�سر اهلل

من كل المقاومين وال�سهداء

لبيك يا ن�سر اهلل

هادي دند�س

الظلماء ح����ن����اد�����ض  ����ش���ن���اك  ي���ج���ل���و 

وي������ردُّ ���ش��ي��ف��ك ���ش��ول��ة الأع������داء  

منارنا اأن�������ت  ال���ف���ر����ش���ان  ف����ار�����ض  ي����ا 

الليالء ال��ل��ي��ل��ة  ف���ي  و����ش���راج���ن���ا   

ال��ن�����ش��ر ف���ج���ٌر �شاطٌع اأن�����ت م���ن���ُذ  ه���ا 

الظلماء ال���ل���ي���ل���ِة  ب���ع���د  ي����ن����داح   

ك������م ل����ي����ل����ٍة اأم���������ش����ي����ت����ه����ا م���ت���رق���ب���اً

ال�شمحاء ل���ل���ط���لَّ���ة  م���ت�������ش���وق���اً   

اأي��������ام ك���ن���ت ع���ل���ى ال����ث����غ����ور م���راب���ط���اً

العلياء ل������م������دارج  ب���ن���ا  ت�������ش���م���و   

����ش���م���دت ج������رح ال����ن����ازف����ي����ن ك����رام����ًة

وغ�������دوت ت����ري����اق����اً ل������ذاك ال�����داء  

ًة غ�شَّ ال����ع����روب����ة  اأم�����ج�����اد  واأع�����������دَت 

ل���م ي��ط��وه��ا اأم�������ض م���ن الأن������واء  

قا�شياً در�����ش����اً  خ����ذل����وك  م����ن  ل��ق��ن��ت 

العمياء ال��ج��وق��ة  ل��ت��ل��ك  ���ش��ح��ق��اً   

ي����ا م���ا����ش���ح���اً راأ��������ض ال��ي��ت��ي��م وك���اف���اًل

للفقراء ع�����ش��ت  الأرام�������ل  ع��ي�����ض   

�شيٌِّد ه�����و  م�����اج�����ٍد  ك�����ري�����ٍم  م�����ن  ك�����م 

الكرماء اإل����ى  ي��ع��زى  ق���وِم���ِه  ف���ي   

ال�����ورى ع����ن  ال�������ش���ق���اء  اآلم  دَت  ������ش�����رَّ

�شقاء دون  ال��ك��ون  ح�شبنا  ح��تَّ��ى   

اأزي�������دك رفعًة اأن�����ا م���ا م��دح��ت��ك ك���ي 

م���ن ذا ي���ط���اول اأن���ج���م ال���ج���وزاء  

للحظٍة اأح���������ضَّ  ك����ْي  م���دح���ُت���َك  ل��ك��ن 

العظماء ل�������ش���ي���د  ك���ت���ب���ُت  اأن��������ي   

التقى ُب����������ُرَد  ت����رت����دي  راأي�����ت�����ك  ل���م���ا 

َزُه ب��خ��ي��ط رج����اء وال����ج����ود ط���������رَّ  

التقى اأول�����ي  ب��ال��ط��اه��ري��ن  ���رت���ن���ي  ذكَّ

النجباء ���ٍد  م���ح���مَّ ب���ي���ِت  اآل  م���ن   

ٌد محمَّ ي�������راك  ول������و  ال������وف������اُء  اأن��������َت 

له����َت����زَّ م���ن ف�����رٍح اأب�����و ال���زه���راء  

َتحيٍَّة األ������ُف  ال�������ش���اِم  رب������وِع  م����ْن  َل�����َك 

��ِة ال��دن��ي��ا... م��ن الفيحاء م��ن ج��نَّ  

رائد محمد المحمد - �سوريا

ر�صالة اإلى القائد �صماحة  ال�صيد 

ح�صن ن�صر اهلل)حفظه اهلل( �صيد المقاومة الإ�صالمية 
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عهٌد ووفاء
كلمات اإلى روح ال�صهيد 

ح�صين محمد مرت�صى

اأبا علي اأيها ال�سيد الها�سمي �سالٌم من اهلل 

عليك

اأبا علي... واحد وع�سرون عامًا على الغياب 

واأنت  ل  كيف  وتاألقًا  ح�سورًا  الأكثر  وتبقى 

حي عند ربك ترزق 

�سمّي الح�سين... يا من هجرت الأهل والعيال، 

وم�سيت من الهرمل من اأق�سى البقاع اإلى قبلة 

الجنوب  اإلى  ال�سامدين،  واأر�س  المجاهدين 

الحبيب لتكتب بدمك الطاهر على اأعالي قممه 

المعتدين  جماجم  اأن  ال�سلبة  �سخوره  وعلى 

ولن  ال�سخور  هذه  على  �ستتك�سر  والمتاآمرين 

يمروا...

لترى  اإلينا  عليائك  م��ن  انظر  ع��ل��ي...  اأب��ا 

ماذا �سنع دمك بهذه الأمة، انظر اأّي ن�سر 

واأّي عّز و�سلناه بت�سحياتكم، وماذا ننبئكم 

مدننا  الحرية على  �سم�س  اأ�سرقت  وقد  عنا 

توؤذن  اإلهيًا  ن�سرًا  معلنة  ود�ساكرنا  وقرانا 

حدائقنا  ورود  ه��ذه  الح��ت��الل.  ليل  ب��زوال 

واأخ��ذت عطرها  ن��دي دمائكم  اأزه��رت من 

من عرق جباهكم. 

نبقى  اأن  نعاهدكم  الها�سمي،  ال�سّيد  اأيها 

عّبدتموه  ال��ذي  ونهجكم  لخطكم  الأوف��ي��اء 

بدمائكم الزكية...

الراية  ل�����س��اح��ب  ال���غ���راء  ال��ط��ل��ع��ة  ننتظر 

المحمدية... األي�س ال�سبح بقريب.

قريبة ال�سهيد ال�سّيد ح�سين محمد مرت�سى

يا واهبًا لبالدي الحرية
مهداة اإلى روح ال�شهيد الحاج غ�شان 

محمد زعتر »عبد الل«

وعدت يا ع�سفورة ت�سرين،

تخفين بين جناحيك حكاية الوجع،

تحفرين على ماآذن قرانا �سور الألم،

لون  ال�����س��ب��ح  ع��ب��اءة  م��ن  تن�سجين 

الحقيقة،

وعدت..

فارقت  م��ا  ذك��ري��ات  م��ع��ك  تحملين 

خواطرنا،

تعزفين لماآقينا مو�سيقى ال�سهيد،

غ�سان..

يا واهبًا لبالدي الحرية،

يا نا�سجًا لترابها غطاًء ورديا،

ي���ا م���ن ت��ع��ط�����س��ت الأر�������س ل��دم��اك 

الزكية،

بغيوم  ات�����س��ح��ت  ب����الدي  ���س��م��اء  ه���ا 

الخريف،

وعيونك قد رحلت اإلى البعيد،

تومئ اإلينا اأّن ال�سبح قد بان، وال�سم�س 

اأ�سرقت ولح نورها في الآفاق،

فلتهناأ عيونك يا ج�سر الحرية،

لتحرير  المو�سولة  العبور  ب��واب��ة  ي��ا 

المغزول من دمع اأم ال�سهيد...

عليَّه عي�سى
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حزين جدًا

قالت عّمة ه�شام له:

�شاأ�شافر  لأن��ن��ي  ج���داً  ح��زي��ن��اً  اأراك   �

غداً.

ل اأن ترحلي  � بلى يا عمتي، كنت اأف�شّ

اليوم!

بقينا اثنين 

القتال وهو  م��ن جبهة  ع��اد  � ج��ن��دي 

يرفع اأ�شبعين اثنين »عالمة الن�شر«.

� ف�شاألوه: انت�شرنا؟ فقال: ل، بقينا 

اثنين.

:)soduku( ���ص��ودوك��و 

مكّونة  ال�سبكة  هذه  اللعبة:  �شروط 

من 9 مربعات كبيرة وكل مربع كبير مق�ّسم 

اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط اللعبة 

و�سع الأرقام من 1 اإلى 9 �سمن الخانات 

بحيث ل يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

95
4736

8617
4836

9648
8425

3978
1483

87

اأحجية:

طرائف

تحتها  تخفي  ال�����ش��ح��راء  رم���ال  اأن   �

خزانات مياه جوفية �شخمة.

�شاعة  ال��ب��ق��اء  ي�شتطيع  ال��ح��وت  اأن   �

تحت المياه بدون تنف�ض.

� اأن العث ل ياأكل الثياب واإنما ي�شع 

البي�ض على الثياب. وهذا البي�ض يتحول 

القما�ض  من  نتفاً  تقر�ض  يرقانات  اإل��ى 

هذا  ت���زدرد  وعندها  نموها  يكتمل  حتى 

الطعام كلياً.

� اأن الدماغ الب�شري يحتاج اإلى 1000 

القيام  لي�شتطيع  ي��وم��ي��اً  ال���دم  م��ن  ل��ت��ر 

بعمله.

حفرة طولها 9 اأمتار وعر�شها 8 اأمتار وعمقها 7 اأمتار فما هو حجم التراب الذي 

فيها؟؟

هل تعلم؟
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بع�ض اآداب اأوقات الطعام:

� من م�شتحبات الطعام اأن ياأكل الإن�شان مرتين في النهار من دون اأن ياأكل بينهما 

اأي �شيء، عن ابن اأخي �شهاب بن عبد رّبه قال: »�شكوت اإلى اأبي عبد الل Q ما األقى 

من الأوجاع والتخم فقال لي: تغّد وتع�ّض ول تاأكلّن بينهما �شيئاً فاإن فيه ف�شاد البدن، 

اأما �شمعت الل تبارك وتعالى يقول: {َوَلُهْم ِرْزُقُهْم ِفيَها ُبْكَرًة َوَع�ِشياًّا}«. 

)و�شائل ال�شيعة، ج 16، �ض 466(

فاإّن  الع�شاء  العتمة فال تدعوا  بعد  النبيين  Q:»ع�شاء  الموؤمنين  اأمير  � عن 

ترك الع�شاء خراب البدن«.

)و�شائل ال�شيعة، ج 16، �ض 486(

»اآداب« في الروايات

من قب�س الولية

:Q قال اأمير الم�ؤمنين

» اإنما �ُشّميت ال�شبهة �شبهة لأنها ت�شبه الحقَّ فاأما اأولياء الل ف�شياوؤهم فيها اليقين 

ودليُلُهم �َشْمُت الُهدى واأما اأعداء الل فدعاوؤهم اإليها ال�شالل ودليلُهم العمى«.

)نهج البالغة: ج 1، �ض 89(

غريب المفردات في القراآن

زبر: الزبرة قطعة عظيمة من الحديد جمعه زبر، قال: {اآُتوِني ُزَبَر اْلَحِديِد}. وقد 

اأَْمَرُهم  ُعوا  يقال الزبرة من ال�شعر جمعه زبر وا�شتعير للمجاز، وقال تعالى: {َفَتَقطَّ

ُزُبًرا} اأي �شاروا فيه اأحزاباً. ويقال زبرت الكتاب اأي كتبته كتابة عظيمة وكل  َبْيَنُهْم 

 ،Q كتاب غليظ الكتابة يقال له زبور وخ�ض الزبور باأنه الكتاب المنزل على داود

ْكِر}. وقيل بل الزبور  ُبوِر ِمن َبْعِد الذِّ قال: {َواآَتْيَنا َداُووَد َزُبوًرا}  {َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الزَّ

ِليَن}. وقال  وَّ
نَُّه َلِفي ُزُبِر اْلأَ كل كتاب �شعب الوقوف عليه من الكتب الإلهية، قال: {َواإِ

ال�شرعية،  الأحكام  دون  العقلية  الحكم  على  المق�شور  للكتاب  ا�شم  الزبور  بع�شهم: 

ويدل على ذلك اأن زبور داود Q ل يت�شمن �شيئاً من الأحكام.
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اإعداد: اإبراهيم من�صور

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

R. 1 في  الأئمة  اأحد  با�شم  مرقد �شريف 

بغداد.

يمرح � ن�شب. 2 .

 � ح��رف هجائي   � � غزير  مت�شابهان  ح��رف��ان  3 .

حرف هجائي.

�شرر � ثلثا راح � اأو�شك. 4 .

� ح���رف���ان  َل�����ِع�����َب  اأح��������رف  اأح�������د   � ���َل  ت���ت���م���هَّ 5 .

مت�شابهان.

خراُتنا. ن�شف زر � ُمدَّ 6 .

زهرة � مثال. 7 .

�شفة لل�شيدة زينب O. 8 � ن�شف �شّر � ثلث 

ولع.

خجل )مبعثرة( � ُكلَل )بالعامّية(. 9 .

�شلطنة )معكو�شة(. 10 .

عموديًا:

ن�شاط روحاني. 1 .

َتَولِّي اأهل البيت R. 2 � مهجتي.

فعل اأمر، عك�شه اأطبق باأ�شنانه � ثلثا راأى � �شرع  3 .

يدّر اللبن.

قطع � عالمة مو�شيقية � حرف اأبجدي. 4 .

 � الكو�شى  ُل��ّب  ُي�شنع من  � طعام عربي  ل  وَّ
اأَ ل  وَّ

اأَ 5 .

من اأجزاء البدن.

�شمير   � ن�شب  اأداة   � اأع��ج��م��ي  م��وؤن��ث  علم  ا���ش��م  6 .

مت�شل.

����ل ال��م��ب��ل��غ ب���ال اأرب�����اح  ف��ع��ل اأم�����ر ن��اق�����ض � اأَ�����شْ 7 .

)معكو�شة(.

َفِهَم � نباح )بالعامية( � قهوة )معكو�شة(. 8 .

بقَي � اأعطيت اإذناً )مبعثرة( � بحر. 9 .

هيكل للعبادة م�شهور في الهند، اأوله تاج. 10 .
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حل الكلمات المتقاطعة ال�صادرة في العدد 244

12345678910

لاو�سنا�سمر1

نابع�ساحج2

ت�سلنيكارب3

متدعقاعم4

وياافوا5

زجرف�سنال6

فججنبدع7

يناثلاعيبر8

لنوفي�سا9

ينيبتبراق10

من يرغب من الإخوة القراء بالم�شاركة في �شحب قرعة الم�شابقة؛ 

فلي�شتعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Soduku ���ص��ب��������ك�����ة  ح��������������ل 

244 ال�����ع�����دد  ف�����ي  ال�����������ص�����ادرة 

857461239

234789165

961253478

186942753

729835641

543617982

495326817

378194526

612578394

الجواب:  الحفرة ل ُتراب فيها

1� �شح اأم خطاأ
اأ � خطاأ

ب � خطاأ

ج � �شح

2� اإمالأ الفراغ
اأ � النفط

ب � الن�شيحة

ج � حوادث المرور

3� من القائل؟
م���ك���ارم  ن���ا����ش���ر  ال�������ش���ي���خ   � اأ 

ال�شيرازي

ب � الإمام الخميني}

عبد  بن  �شعيد  ال�شحابي   � ج 

الل الحنفي

4� �شّحح الخطاأ ح�شبما ورد 
في العدد

اأ � القراآن

ب � ال�شديق

ج � حفظ القراآن

5� من اأو ما المق�شود؟
اأ � حجر بن عدي

ب � حبيب بن مظاهر

ج � اأ�شماك اأطباء الرجل

 Qالح�شين الإم���ام   �  6
في و�شايا ال�شهداء

ب  �  7
ج  �  8
ج  �  9

ب  �  10

اأجوبة م�صابقة العدد 243
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دميا جمعة فّواز

غائب.. حا�صر

كثيرة هي الأ�سماء التي يذكرها التاريخ فال تفارق �سفحاته 

ال�سعوب  حياة  في  تغييرًا  اأحدثت  لرجالت  اأغلبها  اأب���دًا، 

حاجة  ل  من  قلة  ولكن  مختلفًا..  م�سارًا  العالم  ومنحت 

لهم بمنا�سبة تذكرنا بهم، ول لكتاب يخلدهم اأو �سفحات 

النفو�س  في  ُجبلوا  لأنهم  بب�ساطة  عطاءاتهم..  توؤر�سف 

وتغلغلوا ف�ساروا جزءًا من حياة النا�س وثقافتهم. 

�سهيدًا؟  ارت��ح��ل  اأخ���ًا  ي��وم��ًا   يلتق  ل��م  منا  م��ن 

في  التفتنا،  كيفما  نراهم  قريبًا.  لل�سهيد  يكون  اأن  �سرف  نال  وبع�سن���ا 

�سعاع �سباح البقاع ون�سمة ربيع الجنوب، في زخ المطر على قمم الجبال 

ال�سامخة و�سوت الأطفال يلهون بين اأزقة �سواحي المدينة، فكيف نن�سى 

َمن بركاُت دمائه اأينعت حريًة وعزًا؟

ل يغيبون عّنا .. نراهم في كل اإطاللة له،  وحين تحت�سد الجماهير 

قبل �ساعات من موعدها معه متدافعة لمراآه، ليظهر من خلف ال�سا�سة 

قائدًا �سلبًا وتدمع العيون وُتبح الأ�سوات لقوة النداء، يت�ساءل من يجهلنا 

ما �سر ذاك الرجل الذي تقا�سي لأجله النفو�س قيظ ال�سم�س وزخ المطر 

لتراه حا�سرًا.. عبر �سا�سة كبيرة؟! 

وفي  حرب  راغب  ال�سيخ  قب�سة  كفه  �سالبة  في  اأنه  يعرفون  ل  هم 

خيوط  اأن  يدركون  ل  هم  المو�سوي..  عبا�س  ال�سيد  ي�سع  عينيه  �سدق 

فيه حب  ال�سهيد  اأم  ترى  ال�سهداء.  اآلف  اأ�سماء  البنية تخت�سر  عباءته 

وليدها وت�سكن نف�س ال�سيخ الكبير حين يلمح عند كتفه طيف ولده الذي 

غاب عنه بالأم�س والتحق بالركب المقد�س. 

اأن  فيطمع  الجهاد  �ساحات  القائد  ي��وؤم  اأن  نعمة  ي��درك  من  وحدنا 

يرتحل �سهيدًا وي�ستمر نهجه فيمن هم خلفه،  فخير للقائد اأن يكون غائبًا 

حا�سرًا على اأن يكون حا�سرًا غائبًا!
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