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ال�سيد علي عبا�س املو�سوي

وربطنا على 

ق��ل��وب��ه��م

الأح��ٍد  يمكن  ف��ا  وح���ده،  باالإن�سان  تخت�سُّ  حقيقة  االإي��م��ان 

لع على  يطَّ اأن  وال  االآخر،  به  يوؤمن  ما  اأن يعرف حقيقة  النا�س  من 

تمتاز  االآخ��ري��ن  عن  المخفّية  الحقيقة  ه��ذه  ولكن  قلبه،  في  ما 

بخ�سو�سّيتين:

�لأول��ى: اأنها ال يمكن اأن تفر�س فر�سًا، فا اإكراه على اإلزام 

اأمر خا�سع لاختيار  بل هو  اأو نظرّية ما،  ما  اعتقاد  بتبّني  االآخر 

االإن�ساني بكّل ما للكلمة من معنى، فاالآخرون عاجزون مهما فعلوا 

وباأي و�سيلة تم�سكوا عن اإلزام االإن�سان بتبني اإيمان محدد.

�لثانية: اأنها اأ�سا�س �سلوك االإن�سان في هذه الدنيا، في حركاته 

و�سكناته ومواقفه التي يّتخذها، فاالعتقاد القلبي واالإيمان هو الذي 

يجعل االإن�سان يختار مواقفه ويت�سبث بها ويدافع عنها وغير ذلك. 

وهذا االإيمان على درجات وكلما ازدادت درجة اإيمان االإن�سان 

ازدادت ت�سحياته في �سبيل اإيمانه، حتى ال تعود هذه الدنيا بكل ما 

اأن  بها الأجل  وي�سحي  ي�ستحقرها  ناظريه،  �سيئًا في  نعم  فيها من 

يحفظ ما يراه اأغلى ما يملكه، اأي االإيمان.

وعندما يختار االإن�سان خط االإيمان، ويعقد قلبه على االعتقاد 

بمرحلة  يمر  واأن  بد  ال  فاإنه  عنده،  من  اأن��زل  وبما  وجل  عز  باهلل 
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اختبار يوزن فيها درجة اإيمانه وقوة اعتقاده وقدرته على الت�سحية والبذل 

في �سبيل هذا االإيمان، وق�ست الحكمة االإلهية اأن تختلف درجات االختبار 

اهلل  يختبر  من  النا�س  فمن  االإن�سان  يعي�سها  التي  االإيمان  درجة  بح�سب 

اأو غير  اأو الولد العاق  اأو جار ال�سوء  اأو فقد الولد،  اإيمانه بنق�س المال، 

ذلك.

اأن  وكلما مّر االإن�سان باختبار من عند اهلل لدرجة االإيمان فا�ستطاع 

يتجاوزه بنجاح واأن يوّفق في اإثبات �سدق اإيمانه كلما ارتقى بهذا االإيمان 

درجة، اإلى اأن ي�سل اإلى اأعلى درجاته، وهي الت�سليم التام وهذا هو ل�سان 

وما  هان  فما  ول��ده،  بذبح  االإلهي  االختبار  ج��اءه  عندما   Qاإبراهيم

الن، بل �سار بقدم را�سخة و�سحذ �سّكينه واأ�سلم هو ولده هلل وتاأهل بهذا 

الت�سليم وبقوة االإيمان هذه لينال من�سب االإمامة. 

�ساحة  في  االإن�سان  يجعل  عندما  الوا�سعة  وبرحمته  وجل  عز  واهلل 

االختبار ال يهمله وال يتركه، بل يمد له العون ويرفده بما يجعله اأقوى في 

اإيمانه وبما يعينه على اجتياز تلك المرحلة االختبارية. 

فعندما يعلم اهلل عز وجل من عبده ح�سن النية وال�سدق واالإخا�س 

التاريخ عنه في  ال يتركه وحده، بل يمّده بالعون االإلهي، وهذا ما حدثنا 

اجتازوها  باختبارات  مّروا  الذين  االأوائ��ل  الم�سلمين  حياة  من  محّطات 

اهلل  لعناية  محّاً  يكونوا  لكي  اأّهلهم  والذي  يملكون  كانوا  الذي  باالإيمان 

على  انت�سارهم  اإل��ى  ي��وؤدي  بما  قلوبهم،  على  بالربط  الخا�سة  ورحمته 

الكهف  اإل��ى  فلجوؤوا  بربهم،  اآمنوا  الذين  الفتية  ح��ال  وهكذا  عدوهم، 

فرارًا باإيمانهم فزادهم اهلل هدًى وربط على قلوبهم، وكذلك حال فتيٍة 

اآمنوا بربهم في مواجهة عدوهم في ع�سرنا هذا فامتلكوا اإيمانًا را�سخًا 

اهلل  وربط  االأح��زاب  بحرب كحرب  هذا  اإيمانهم  في  لاختبار  وخ�سعوا 

اهلل  لقول  م�سداقًا  فكانوا  يكون  ما  باأح�سن  ذلك  فاجتازوا  قلوبهم  على 

تعالى: {�إِنَُّهْم ِفْتَيٌة �آَمُنو� ِبَربِِّهْم َوِزْدَناُهْم ُهًدى * َوَرَبْطَنا َعلَى ُقُلوِبِهْم} 

)الكهف: 13ـ 14(. 

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رّب العالمين
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ال�سيد عبا�س علي املو�سوي

ـ  الزكية  النف�س  قتل  ـ  الآيــة  بهذه  الكثيرة  الأخبار  وردت 

وا�ستفا�ست الروايات بها حتى اأ�سحت من الم�سلَّمات.

روي عن الإمام اأبي عبد اهللQ اأنه قال: »خم�ٌس قبل قيام 

القائم |: اليماني وال�سفياني والمنادي ينادي من ال�سماء، 

 Qوعنه الزكية«)1(.  النف�س  وقتل  بالبيداء،  وخ�سف 

| خم�س عالمات محتومات:  القائم  اأنه قال: »قبل قيام 

الزكية  النف�س  وقتل  وال�سيحة،  وال�سفياني،  اليماني، 

والخ�سف بالبيداء«)2(. وعنهQ ـ اأي�سًا ـ اأنه قال: »النداء 

من المحتوم... وقتل النف�س الزكية من المحتوم..«)3(.

اأقرب عالمات الظهور

* من هي النف�س الزكية
حقيقية،  �سخ�سية  ال��زك��ي��ة  النف�س 

�سّمتها االأحاديث با�سم محمد بن الح�سن 

با  ُيقتل  محمد  اآل  من  غ��ام  الح�سني، 

ُجرم وال ذنب. وهو عبد �سالح يتمّتع بوعي 

واإيمان عميق وجهاد  عاٍل وثقافة متقّدمة 

فات  واأرقاها ولهذه ال�سّ اأرفع درجاته  في 

�سّمي ب� »الّنف�س الزكية«.

* �سفير المهدي لأهل مكة
النف�س الزكية � كما قلنا � هو محمد بن 

المهدي  االإمام  ينتدبه  الح�سني،  الح�سن 

الوارد  الحديث  ففي  مكة؛  اأهل  اإلى   |

عن االإمام اأبي جعفر الباقرQ يقول: 

اأهل  اإن  قوم  يا  الأ�سحابه:  القائم  »يقول 

اإليهم  ��ل  ُم��ر���سِ ولكني  يريدونني  ال  مكة 

يحتج  اأن  لمثلي  ينبغي  بما  عليهم  الأحتج 

فيقول  اأ�سحابه  من  رجًا  فيدعو  عليهم، 

اأهل مكة  يا  اأهل مكة فقل:  اإلى  له: ام�ِس 

اأهل  اإنا  يقول:  اإليكم وهو  اأنا ر�سول فان 

والخافة  الر�سالة  ومعدن  الرحمة  بيت 

ونحن ذرّية محمد و�سالة النبّيين واإنا قد 

قب�س  منذ  حّقنا  منا  وابتّز  وُقهرنا  ُظلمنا 

ن�ستن�سركم  فنحن  هذا  يومنا  اإلى  نبّينا 

بهذا  الفتى  ه��ذا  تكّلم  ف���اإذا  فان�سرونا 

ال��ك��ام اأت����وا اإل��ي��ه ف��ذب��ح��وه ب��ي��ن ال��رك��ن 

والمقام وهو النف�س الزكية«)4(.

* النف�س الزكية
اأ�سحابه،  بع�س  ُيطلع   | ف��االإم��ام 
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تدل  قريبة  عامة  الح�سني  ذب��ح  اإن 

التوقيت  وبهذا   .| المهدي  ظهور  على 

ع�سرة  خم�س   � المهدي  وخ��روج  قتله  بين 

اآخر  تف�سير  كل  اأم��ام  االأب��واب  ُت�سد   � ليلة 

بما  بع�سهم  ف�ّسرها  كما  الزكية  للنف�س 

في عهد  الزكية  بالنف�س  ي�سمى  لما  جرى 

المن�سور العبا�سي مع عبد اهلل بن الح�سن 

الزكية  بالنف�س  وجماعته  اأبوه  لقبه  الذي 

كما يرف�س كل تف�سير اآخر الأننا على يقين 

النف�س وما يجري لها ال يف�سلها  اأن هذه 

عن الظهور اإال اأيام، واأين هذا مّمن م�سى 

عليهم وعلى قتلهم مئات ال�سنين؟

ومنهم الح�سني )النف�س الزكية(، فيبادر 

باأمر من االإمام اإلى مكة وقد يكون له موقع 

في  مكة  دخوله  ويكون  المجتمع  في  مهّم 

بعد  يكون  وقتله  خطابه  الأن  الحج  مو�سم 

تقريبًا.  اأي��ام  بع�سرة  الحج  اأعمال  انتهاء 

راأ�سه  يقطعون  اأنهم  الروايات  بع�س  وفي 

ال�سام  ف��ي  ال�سفياني  اإل���ى  ب��ه  وير�سلون 

ليكون لهم يد عنده.

* َذْبُح الح�سني اأقرب العالمات
الزكية،  النف�س  لقتل  ال�سماء  تغ�سب 

ظلمًا  عليها  اع��ُت��دي  ط��اه��رة  نف�س  الأن��ه��ا 

وبدون جرم وخ�سو�سًا اأن قتل هذه النف�س 

كان في اأ�سرف بقعة � بين الركن والمقام � 

وهذا ي�سكل انتهاكًا لحرمة البيت واعتداًء 

الرواية  في  ورد  وق��د  االآم���ن.  الحرم  في 

المعتبرة عن االإمام ال�سادقQ قوله: 

اآل محمد وبين قتل  »لي�س بين قيام قائم 

الّنف�س الّزكية اإال خم�س ع�سرة ليلة«)5(.

فاالإمام المهدي | بعد قتل الّنف�س 

ي��وم  ال��زك��ي��ة يعلن ظ��ه��وره وي��ك��ون ذل���ك 

عا�سوراء من تلك ال�سنة اأي بعد قتل الرجل 

بخم�س ع�سرة ليلة وي�سل نباأ الخروج اإلى 

م�سامع الدنيا واإلى كل بيٍت وكل فرد حتى 

ي�سل الخبر اإلى ربات الخدور في بيوتهن 

فيخرجن فرحًا بذلك وابتهاجًا به...

الخ�سال، ال�سدوق، �س 303.( 1)

كمال الدين وتمام النعمة، ال�سدوق، �س 650.( 2)

كتاب الغيبة، النعماني، �س 262.( 3)

بحار االأنوار، المجل�سي، ج 52، �س 307.( 4)

م. ن، �س 203.( 5)

الهوام�س
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ال�سباب حق قدرها،  اأن يقدروا نعمة  المحترمين مرارًا  ب�سطُت لالإخوة 

اأن  عليه  واإّن  لالبتهاج،  وقت  لل�سباب  يكون  ل  اأن  اأقول  ل  يهدروها.  ل  واأن 

يكون م�سغوًل على الدوام، بل اأقول اإّنه على ال�ساب اأن ينّظم اأوقاته، ويجعل 

معظمها في �سبيل الّتح�سيل العلمي. فال تتوّهموا اأنكم اإذا �ساعت منكم اأيام 

لوا العلوم في اآخر العمر، فالإن�سان  ال�سباب يمكن اأن توؤّدوا عباداتكم اأو تح�سّ

لن  الذهنّية  طاقته  لأن  التعّلم،  ول  العبادة  ل  عمره  اآخر  في  ي�ستطيع  لن 

تكون حينها قوّية اأو م�ستقيمة ليتمّكن من اإدراك المطالب العلمّية.

وفي  والفقهية.  العلمّية  المباني  توّطدوا  اأن  ال�سباب،  عمر  في  فعليكم، 

ذلك الوقت ـ اأي اآخر العمر ـ �سوف تورق هذه المعارف وتزهر، وت�ستفيدون 

منها. ولكن اإذا تركتم هذه النعمة ت�سيع هدرًا، فاإنكم لن توّفقوا بعدها.

كامل)*( اإن�����ص��اٌن 

�صفوة الخليقة
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* �سفوة الخلق
مهم  اآخ���ر  اأم���ر  هنالك 

ج����دًا ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��اإن�����س��ان 

اإل��ى  يلتفت  اأن  وه��و  نف�سه، 

واأن���ه  الخليقة  ���س��ف��وة  اأن���ه 

وخوا�ّس  واأب��ع��اد  جوانب  ذو 

ي�سارك  بع�سها  مختلفة، 

اأن نمو  النباتات، فكما  فيها 

ال��م��اء  ع��ل��ى  يعتمد  ال��ن��ب��ات 

كذلك  االأر���س،  من  والغذاء 

على  االإن�����س��ان  ن��م��ّو  يعتمد 

النعم والبركات التي اأودعها 

اهلل � تبارك وتعالى � في هذه 

االأر�س.

ه ُي�سارك فيها الحيوانات  وبع�س خوا�سّ

واإدراك��������ات ي�����س��ي��رة ك��م��ا ل��ل��ح��ي��وان��ات، 

يخت�ّس  واأمور  )مثالية(  مرتبة  ولاإن�سان 

المعنوية  وال��ج��وان��ب  التعّقل،  منها:  بها 

لي�ست  وهي  الذاتي  والتجّرد 

موجودة عند الحيوان.

* كتاب بناء الإن�سان
اأم�����ا ال����ق����راآن ال��ك��ري��م 

يت�سدر  ال��ذي  الكتاب  فهو 

الكتب ال�سماوية التي جاءت 

هذا  لبناء   � الحقيقة  ف��ي   �

االإن�سان، وتحويله من اإن�سان 

بالفعل.  اإن�سان  اإل��ى  بالقوة 

هو كتاب لبناء االإن�سان. واإذا 

لجميع  �سامنًا  وجده  االإن�سان،  به  ارتبط 

ومنه.  فيه  فكلها  ب��ه،  ة  الخا�سّ المراتب 

هذا  لتحقيق  بعثوا  قد  بدعوتهم  واالأنبياء 

 � � ح�سب اختاف مراتبهم طبعًا  الغر�س 

وهو تحويل االإن�سان اإلى اإن�سان حقيقي من 

ال��ق��راآن الك��ري�م 

ي�ت���صدر الك��ت��ب 

ال�������ص���م���اوي���ة 

ال���ت���ي ج�����اءت، 

ف���ي ال��ح��ق��ي��ق��ة، 

ل��ب��ن��اء الإن�����ص��ان
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)القوة( اإلى )الفعل( فكانت جميع العلوم 

واالأح��ك��ام  االإلهية  والمعارف  والعبادات 

العبادية وكل ما هو موجود، اإنما يراد بها 

االإن�سان  تحويل  وه��و  االأم��ر،  ه��ذا  تحقيق 

الناق�س اإلى اإن�سان كامل.

* حكومة ل تعتر�س الجور
االإ����س���ام و���س��ائ��ر االأدي������ان االإل��ه��ي��ة 

حكومة  ال��ح��ك��وم��ات.  �سائر  ع��ن  تختلف 

االإ�سام لي�ست ك�سائر الحكومات، ف�سائر 

الحكومات ماديٌة مهما كان نظامها. فهي 

تهتم بحفظ النظم في بلدانها، واإذا كان 

في ظلها من يتوّخون العدالة، وال يظلمون 

اأحدًا وال يعتدون عليه، واإذا حكموا عدلوا، 

ولم يتعّدوا على االآخرين، فاإّنهم ال يبتغون 

غير حفظ النظم في بادهم فقط.

لذا، كان لكّل اأحد اأن يفعل داخل منزله 

الحكومة، وال  ي�سّر  اأن ال  ب�سرط  ي�ساء  ما 

الخمر  ي�سرب  اأن  باإمكانه  النظام.  يم�س 

من  اأراد  م��ا  ي��رت��ك��ب  اأو  م��ن��زل��ه،  داخ���ل 

اأما  له.  تتعّر�س  فاإّن الحكومة ال  القبائح، 

تعتر�سه  الحكومة  فاإّن  معربدًا،  اإذا خرج 

اأما  بالنظام.  االإخ��ال  من  ذل��ك  في  لما 

فلي�س من  منزله،  داخل جدران  يفعله  ما 

العادلة  الحكومة  ذلك  في  �سواء  �ساأنهم 

داخل  اعتداء  ح�سل  اإذا  اإاّل  الجائرة،  اأم 

الحاكم،  على  الق�سية  وعر�ست  المنزل، 

حينها يتدّخل الحاكم ويت�سرف في االأمر.

* اأحكام ت�سمل كل الحياة
والحال اأّن االإ�سام والحكومات االإلهية 

كل  في  حكمها  تطرح  فهي  كذلك،  لي�ست 
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)*( كلمة األقاها االإمام الخميني} اأمام طاب وعلماء الحوزة في النجف االأ�سرف في تاريخ 14 �سوال 1397ه�.�س.

الهوام�س

مكان، وعلى كل اأحد اأينما كان، واإذا اأراد 

اأو ف�ساد ما حتى  القيام بعمل مناف  اأحد 

الحكومة  فاإن  منزله،  داخل 

بذلك.  تر�سى  ال  االإ�سامية 

تاأتي  ال  الحكومة  كانت  واإن 

للتفتي�س الأّن االأمر بحد ذاته 

محّرم، اإاّل اأنها تعطي حكمًا 

العمل،  ب��ذل��ك  ال��ق��ي��ام  بعد 

وتحّدد العقاب لمن يرتكبه، 

لديها  فاإن  اكت�سافه  تم  واإذا 

االأ�ساليب المختلفة من اأنواع 

الحدود والردود التي تعتمد على الموازين 

الموجودة في ال�سريعة.

والدعوات  الحكومات  و�سائر  االإ�سام 

بدءًا  االإن�سان  �سوؤون  تعتني بجميع  االإلهية 

من اأدناها حتى اأعاها، ال مثل الحكومات 

الملك.  ب�سيا�سة  فقط  تهتم  التي  االأخرى 

فكما اأن االإ�سام ذو �سيا�سة للباد، واأغلب 

اأحكام  ذو  ه��و  �سيا�سية  اأح��ك��ام  اأحكامه 

واالأ�سياء  ومعنويات  حقائق  فيه  معنوّية، 

االإن�����س��ان محكومة  ت��رب��ي��ة  ف��ي  ال��داخ��ل��ة 

اأحكام  تعتني  اأق���ول:  معنوية،  ب�سوابط 

االإ����س���ام ب��ال��ر���س��د ال��م��ع��ن��وي ل��اإن�����س��ان، 

اأحكام  يحّدد  فاالإ�سام  روحيًا.  وبتربيته 

وفيه  واالآخ��ري��ن،  الم�سلمين  بين  العاقة 

اأحكام لعاقة االإن�سان مع نف�سه، واأحكام 

لعاقة االإن�����س��ان م��ع زوج��ت��ه، وم��ع ول��ده 

وجيرانه، ومحّلته واأ�سحابه، ولعاقته مع 

يعتنقون  من  مع  ولعاقته  بلده،  مواطني 

ديانته،  غير  يعتنقون  ومن  ديانته،  نف�س 

ال��ح��ي��اة ح��ّت��ى م��ا بعد  اأح��ك��ام ت�سمل ك��ل 

الموت، بل تتبع االإن�سان اإلى القبر وما بعد 

القبر.

بتربية  ي��ت��ع��ّل��ق  م���ا  ك���ل 

ينف�سل  اأن  اإل���ى  االإن�����س��ان، 

العالم ويبلغ مرتبة  عن هذا 

ال��ك��م��ال وم��رت��ب��ة ال��ت��ج��ّرد � 

بعد  ث��م   � االأ�سلية  المرتبة 

وب��دء  ال��ق��ب��ر  اإل����ى  ت�سليمه 

والمعنوية  ال��روح��ي��ة  حياته 

اأرق���ى. كل ذلك  وك��ل ما هو 

م��ن اخ��ت�����س��ا���س االإ����س���ام، ف��االإ���س��ام 

واأحكامه التي بعث اهلل � تعالى � بها االأنبياء 

والر�سل ال تقت�سر على هذا العالم فقط، 

وال العالم االآخر فقط.

* الإ�سالم يبني الإن�سان
اإّن االإ�سام يبني اإن�سانًا �ساعيًا للعدالة 

ونا�سرًا لها، اإن�سانًا يتحّلى باأخاق كريمة، 

ويحمل معارف اإلهية توؤّهله اأن ين�سجم مع 

رحيله  بعد  االآخ��ر  العالم  في  الحياة  واقع 

من هذا العالم، فهو اآنذاك يكون قد اأ�سبح 

ي��رون جانبًا  ال��ذي��ن  ه���وؤالء  بحق.  اآدم��ي��ًا 

ناق�سون  غيره  دون  االإ���س��ام  من  واح��دًا 

َر�َط  �صِ  * �لُم�صَتِقيَم  َر�َط  �ل�صِّ {�هِدَنا 

وِب  �لَمغ�صُ َغ��ي��ِر  َع��لَ��ي��ِه��ْم  �أَن��َع��م��َت  ��ِذي��َن  �لَّ

الِّيَن} )الفاتحة: 6 � 7(.  َعلَيِهْم َوَل �ل�صَّ

 Pورد ف��ي رواي���ة ع��ن ر���س��ول اهلل

»اأنا ذو عينين« اأي: متوّجه نحو المعنويات 

والماديات معًا، واأنتم ترون كيف اأن اأحكام 

االإ�سام و�سيا�ساته ت�سهد على ذلك.

ت��ع�ت��ني اأح��ك�ام 

بالر�صد  الإ�ص����الم 

المعنوي لالإن�صان، 

وبتربيت���ه روحي���ًا
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فاطمة  يا  اهلل  ر�سول  بنت  يا  عليِك  ال�سالم 

اآبــائــِك  وعــلــى  عليِك  اهلل  �ــســلــوات  المع�سومة 

الطيبين الطاهرين المطهرين )1(.  

الإي���م���ان.. 
)*(

الح��ق وع���د 

ق�سية  ال�سهادة  ق�سية  اإّن  اأع��زائ��ي، 

عميقة ومهمة جدًا. ولو اأردنا عر�س ق�سية 

لقلنا  واحدة  جملة  في  واأهميتها  ال�سهادة 

بعظمة  واالإي��م��ان  بال�سهادة  االعتقاد  اإن 

البعد  �سعب  الأّي  بالن�سبة  يمّثل  ال�سهداء 

المعنوي ل�سخ�سّية ذلك ال�ّسعب وهويته.

اإجابات  تحمل  الق�سّية  ه��ذه  اأّن  كما 

التنّبه  ت�ستدعي  التي  االأ�سئلة  بع�س  عن 

الأهمّية ال�سهادة مثل:

ُيعرف بالعظمة  اأن  كيف يمكن ل�سعب 

يمكن  وك��ي��ف  ال��ع��ال��م؟  �سعوب  اأع��ي��ن  ف��ي 

ال��ع��وام��ل  ب�ستى  ي��ت��اأث��ر  اأن  ب���دل  لل�سعب 

في  تاأثيره  يترك  اأن  العالم  في  ال�سيا�سية 

يمكن  كيف  العالم؟  في  االأح���داث  جميع 

يمكن  كيف  المكانة؟  ه��ذه  بلوغ  لل�سعب 

المعدات  ل��ه  تتوفر  اأن  دون  م��ن  ل�سعب 

دون  ومن  المعقدة،  الع�سكرية  واالأدوات 

وا�سعة  اإعامية  اإمكانيات  لديه  تكون  اأن 

بحيث  ال�سعوب  وبين  العالم  في  يوؤثر  اأن 

تنجذب ال�سعوب اإليه؟

* الإيثار في �سبيل اهلل
اأبنائه،  بجميع  �سعب  يتقّبل  حينما 

و�سبابه، واآبائه، واأّمهاته االإيثار في �سبيل 

اهلل، والّت�سحية بالّنف�س في �سبيل الهدف 

عمقًا  يكت�سب  ف�سوف  به،  ويوؤمن  االإلهي 

هائًا من العظمة. ومن الطبيعي اأن يكون 

من  ومتفوقًا  وقويًا،  مقتدرًا،  ال�سعب  هذا 

دون اأن يكون له �ساح ومن دون اأن يمتلك 

ثروة نقدّية ممّيزة.

له  ق��وة  ال  ال��ذي  ال�سعب  يكون  حينما 

مت�سّلحًا  والمادّية  الج�سمّية  الناحية  من 

�سّحى  اإذا  باأّنه  ومقتنعًا  ب��اهلل،  باالإيمان 

�سيئًا،  يخ�سر  لن  ف�سوف  اهلل  �سبيل  في 

بل �سيك�سب، ف�سوف يتحّلى بقّوة ال يمكن 

الأحد حيازتها.

الت�سحية  مــن  ينبع  الن�سر   *
والإيمان

 Pفي معركة بدر، كان اأعداء النبّي

ال��ع��دد  ح��ي��ث  م��ن  الم�سلمين  اأ���س��ع��اف 

المادية،  واالإمكانيات  واالأ�سلحة  والعّدة 

الأن  ل��م��اذا؟  ان��ت�����س��روا،  الم�سلمين  لكن 

الن�سر  وال�سواعد،  بالقوة  لي�س  الّن�سر 

وال  الظاهر  باالقتدار  وال  بال�سيف  لي�س 

النووي،  وال�ساح  المادية  باالإمكانيات 
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واالإيثار  بال�سهادة  االإيمان  من  ينبع  اإنما 

واالعتقاد باأن االإن�سان حينما ي�سّحي اإنما 

يتاجر ويتعامل مع اهلل تعالى. 

و�سهداوؤنا  ح��ق.  وع��ٌد  االإل��ه��ي  ال��وع��د 

يقفون في ال�سّف االأول ومعهم الم�سّحون 

م���ن ال��م��ع��اق��ي��ن.. ه������وؤالء ه���م رّوادن������ا 

في  وي��اأت��ي  ال��ح��ق.  جبهة  ف��ي  وال�سّباقون 

اآباوؤهم  ال�سهداء:  عوائل  الثاني  ال�سف 

الذين  وزوج��ات��ه��م،  واأب��ن��اوؤه��م  واأمهاتهم 

في  ال��م��ّر  ال��ح��دث  ه��ذا  وتحملوا  �سبروا 

ظاهره. فقدان االأحّبة اأمر مّر و�سعب.

* التجارة مع اهلل
وي�سقيان  ويجهدان  يكّدان  واالأم  االأب 

ال����ورود وه���ذه الغر�سة  ال��ب��اق��ة م��ن  ه��ذه 

ويعملون  قلوبهم  بدماء  المباركة  العزيزة 

باأج�ساد  ياأتون  ثم  وتن�سئتها  تنميتها  على 

�سيء  ه��ذا  ال��ق��ت��ال..  جبهة  م��ن  اأبنائهم 

���س��ع��ب ول��ي�����س ���س��ه��ًا. وق���د ت��ق��ّب��ل اآب���اء 

واأبناوؤهم  وزوجاتهم  واأمهاتهم  ال�سهداء 

هذا الحدث المرير باأذرع مفتوحة واأثبتوا 

اأنهم يوؤمنون بالتجارة مع اهلل.

لقد زرت اأمهات �سهداء كّن يقلن بجّد 

على  لكّنا  اأبناء  ع�سرة  لنا  كان  لو  و�سدق 

ولم  اهلل،  �سبيل  في  لتقديمهم  ا�ستعداد 

كانوا  واآب��اء  باأّمهات  التقيت  يكذبن.  يكّن 

ق��ّدم��وا  الأن��ه��م  والفخر  ب��ال��ع��ّزة  ي�سعرون 

اإنهم  اهلل..  �سبيل  ف��ي  �سهداء  اأب��ن��اءه��م 

على �سواب.. اإّنها عّزة وفخر. وكما قالت 

راأي��ت  »م��ا   :Oالكبرى زينب  عّمتنا 

بال�سيء  كرباء  واقعة  لي�ست  جميًا«.  اإال 

اهلل  اإل��ى  الناظرة  العين  ه��ذه  الب�سيط. 

ت�ساهد حقيقة جميلة من تلك الواقعة ومن 

تلك الدماء الم�سفوحة ومن تلك الم�سيبة 

ما  هذا  جميًا«.  اإال  راأي��ت  »ما  الج�سيمة 

يمنح ال�سعب االقتدار، وهو ما يوجد الثقة 

ترعب  ال  الذين  هم  هوؤالء  لديه.  بالنف�س 

قلوَبهم تهديدات القوى المادّية في العالم 

المعتدية  للحكومات  الثملة  وال��ع��رب��دات 

والم�ستكبرة.

بفعل  �سامدة  واقفة  ال�سهداء  عوائل 

بها  ت�سعر  التي  والقوة  المعنوي  االقتدار 

تعزيز  ينبغي  ولذا،  باهلل،  االإيمان  بف�سل 

هذا االإيمان.

ممن  اجعلنا  محمد  واآل  بمحمد  رّبنا 

ي��ع��رف��ون ق���در ال�����س��ه��داء. اج��ع��ل��ن��ا ممن 

يعرفون قدر الم�سحين. اللهم افتح علينا 

والنور  والنقاء  بك  االإي��م��ان  طريق  دوم��ًا 

الذي مّهده لنا ال�سهداء.

المقد�س  ال��ق��ل��ب  ع��ّن��ا  اأر�����س  ال��ل��ه��م 

الإمامنا المهدي المنتظر |.

وال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته

)*( كلمة لاإمام الخامنئي{ األقاها في حرم ال�سيدة المع�سومة في قم المقد�سة في 20/ 10/ 2010م

.O 1 ذو القعدة ذكرى والدة ال�سيدة فاطمة المع�سومة 
)1(

الهوام�س
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القط��رة والبح��ر
ال�سيخ علي ذوعلم

في  والجهاد  كلِّها  الــِبــرِّ  اأعــمــال  »ومــا 

والنهي  بالمعروف  الأمر  عند  اهللَّ  �سبيل 

عن المنكر اإل كنفثٍة في بحٍر لّجّي«)1(.

قيمًة  يمتلك  الذي  العمل  هو  ما 

واأهميًة اأكبر من بين اأعمال الِبّر؟ 

على  يمكن  الــذي  المعيار  هو  ومــا 

الخير  عمل  هوّية  يحّدد  اأن  اأ�سا�سه 

يبينه  مــا  ــذا  ه بــاخــتــيــاره؟  ليقوم 

كالمه  فــي   Qالموؤمنين اأمــيــر  لنا 

المتقّدم. 

ل �سّك اأن ح�سن العمل خا�سع لالآثار 

اأما  عليه.  تترتب  التي  الإيجابية 

هـــذه الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة فقد 

تــوؤدي  فــرديــة  اأبــعــاد  ذات  تكون 

والتقوى  الإيــمــان  تر�سيخ  اإلـــى 

ال�سمو  في  وت�ساهم  ال�سخ�س  عند 

اأبعاد  لها  تكون  وقد  لديه  المعنوي 

الب�سر  ت�ساهم في نجاة  اجتماعية حيث 

من الم�سكالت المعنوية والمادية وتهيئ 

الأر�سية الالزمة ل�سعادة الأفراد.
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* اأف�سل الأعمال
المتقينQ في عبارته  اإمام  يبّين 

اأن اأف�سل االأعمال االأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر، ال بل ي�سف االأمر بالمعروف 

واأما  العظيم.  بالبحر  المنكر  عن  والنهي 

في  الجهاد  جملتها  وم��ن  االأع��م��ال  باقي 

هذا  مع  المقاي�سة  عند  فهي   
َّ

اهلل �سبيل 

اإال كنفحة تخرج من الفم.  البحر ما هي 

اأو ن�سبة بين االأمر بالمعروف  فا مقارنة 

البر  اأع��م��ال  وجميع  المنكر  ع��ن  والنهي 

االأخرى.

* حياة للمجتمع
المنكر  والنهي عن  بالمعروف  فاالأمر 

الذي  وال�سخ�س  المجتمع.  هو قوام حياة 

بعمله  اأو  بقلبه  اأو  بل�سانه  �سواء  ينهى  ال 

ه��و من  ب��ل  ال  االأح��ي��اء،  بين  كالميت  ه��و 

المحرومين من الحياة الحقيقية، الأن من 

قد  يكون  اأن  به  يفتر�س  العمل  بهذا  يقوم 

اأدى كافة اأنواع الِبّر والخير االأخرى. ولكن 

اإذا لم تكن زينة االأمر بالمعروف والنهي 

االإ�سامي  المجتمع  في  حيًة  المنكر  عن 

الواحدة  �ستزول  االأخرى  البر  اأعمال  فاإن 

القبيحة  االأع��م��ال  وت�سيع  االأخ����رى  بعد 

المجتمع.  اأف��راد  بين  بالتدريج  وال�سيئة 

ويخت�س هذا العمل من بين جميع اأعمال 

في  اأ�سا�سًا  دورًا  يلعب  باأنه  االأخ��رى  الِبّر 

ت��وؤدي  ال  قد  واأجياله.  المجتمع  م�ستقبل 

عن  والنهي  بالمعروف  االأم��ر  عن  الغفلة 

في  �سلبية  ن��ت��ائ��ج  ح�����س��ول  اإل���ى  المنكر 

من  ولكن  الظاهر  في  القريب  المنظور 

اآث��اره  �سيترك  االأم��ر  ه��ذا  ف��اإن  �سك  دون 

بالتدريج  المجتمع  م�ستقبل  على  ال�سلبية 

ال�سالحة  واالأع��م��ال  القيم  ت���زول  حيث 

لتحل مكانها االأمور ال�سيئة غير المطلوبة.

* التعاون هو الأ�سا�س
ف��ي االأ���س��ا���س اإن م��ن ي��ق��وم ب��االأم��ر 

واأن  بّد  ال  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف 

يكون اأهًا لذلك واإال لن يتمكن من دعوة 

والنهي  بالمعروف  االأم���ر  اإل��ى  االآخ��ري��ن 

لي�سوا  الذين  االأ�سخا�س  اأما  المنكر،  عن 

 
َّ

اأهًا لهذا االأمر ف�سيكونون محل لعن اهلل

لن  عملهم  اأن  عن  ع��دا  وتعالى  �سبحانه 

يكون له اأي اأثر مفيد. ويلزم من هذا االأمر 

العاملين  م��ن  ال�سخ�س  يكون  اأن  اأي�سًا 

حيث  فعًا  للمنكر  والتاركين  بالمعروف 

القيام  ف��ي  ه��ام��ًا  دورًا  االأم���ر  ه��ذا  يلعب 

بهذه المهمة والم�سوؤولية االإلهية. من جهة 

تقبل  والم�سلمة  بالم�سلم  يفتر�س  اأخ��رى 

عليهما  بل  ال  االآخ��ر،  الم�سلم  نهي  اأو  اأمر 

على  ال��ه��دي��ة  م��ن  ن��وع��ًا  ذل��ك  يعتبرا  اأن 

اأ�سا�س اأن اأف�سل االأ�سدقاء هو من اأهدى 

عيوب �سديقه اإليه. وهنا يبرز الدور الهام 

على  الحفاظ  في  المجتمع  اأف��راد  لجميع 

�سامة بع�سهم بع�سًا من منطلق الرحمة 

الذي  االأ�سا�س  هو  التعاون  فيكون  والراأفة 

تتحرك على هديه اإر�ساداتهم المتبادلة.

نهج الباغة، ال�سريف الر�سي، ج 4، �س 89، حكمة 0374.( 1)

الهوام�س
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والتاّمين

في محّبة اهلل)3/2(
اآية اهلل ال�سيخ عبد اهلل جوادي اآملي

اإن محّبة اهلل هي اأكبر راأ�س مال يمكن اأن يح�سل عليه ال�سالك 

اإلى اهلل. يتحدث االإمام �سيد ال�سهداءQ حول المحرومين من 

هذا الراأ�س مال بقوله: »اإلهي... َخ�ِسَرت �سفقُة عبٍد لم تجعل له 

من حّبك ن�سيبًا«)1(.

حّبك  »واجعل  تعالى:  اهلل  من   Pاالأكرم الر�سول  ويطلب 

اأحبَّ اإليَّ من الماء البارد«)2(.

وبكى �سعيبQ من حّب اهلل عّز وجّل حتى عمَي، فردَّ اهلل 

عّز وجّل عليه ب�سره ثم بكى حتى عمَي فردَّ اهلل عليه ب�سره، ثم 

بكى حتى عمَي فرد اهلل عليه ب�سره، فلما كانت الرابعة اأوحى اهلل 

اإليه: يا �سعيب اإلى متى يكون هذا اأبدًا منك؟ اإن يكن هذا خوفًا من 

اأبحتك؛ فقال:  الجنة فقد  اإلى  واإن يكن �سوقًا  اآجرتك،  النار فقد 

16



دل����ي����ل ال���ح���ب 

المحب��وب  اإي���ث�ار 

ع��ل��ى م���ا ���ص��واه

اإلهي و�سيدي اأنت تعلم اأني 

م��ا بكيت خ��وف��ًا م��ن ن��ارك، 

ولكن  جنتك،  اإل���ى  ���س��وق��ًا  وال 

عقد حبك على قلبي فل�ست اأ�سبر 

اإليه:  جاله  جّل  اهلل  فاأوحى  اأراك،  اأو 

خدمك 
ُ
اأما اإذا كان هذا هكذا فمن اأجل هذا �ساأ

كليمي مو�سى بن عمران«)3(.

هذا  على  ي�سبح  االإلهي،  الحب  حاوة  يتذّوق  الذي  اإنَّ  نعم، 

الحال من عدم القرار. واأما قول القائل: »فهبني... �سبرت على 

قد  اهلل  حب  الأن  فذلك  فراقك...«)4(،  على  اأ�سبر  فكيف  عذابك 

محّبًة  اأحببتك  لقد  وجالك  »وعّزتك  حاوته:  فتذوق  قلبه  �سكن 

ا�ستقرت حاوتها في قلبي«)5(، وظهرت اآثاره عليه.

اآثار المحبة الإلهّية

اأ ـ ترك المع�سية

اإلى اأعماق وجود االإن�سان  المحبة �سجرة طيبة تمتد جذورها 

واأغ�سانها اإلى ف�ساء �سماء المعنويات. اأما ثمار �سجرة طوبى هذه 

فهي العقيدة ال�سحيحة واالأخاق ال�سالحة واالأعمال الخّيرة التي 

ال�سجرة  ثمار  اأن  وكما  االإن�سان.  وج��وارح  اأع�ساء  بوا�سطة  تظهر 

ولون وطعم ورائحة ثمارها تدل على حياتها ون�سارتها، كذلك فاإن 

اأعمال االإن�سان تدل على ن�ساط اأو موت �سجرة المحبة في وجوده: 

»من اأراد منكم اأن يعلم كيف منزلته عند اهلل فلينظر كيف منزلة 

اهلل منه عند الذنوب«)6(.

اإذا وجدت المحبة الحقيقية في داخل االإن�سان، فاإن اأول اآثارها 

الحب  »دليل  االآخرين:  ر�سا  على  وتقديمه  المحبوب  ر�سا  جلب 

عدم  يقت�سي  المحبوب  واإيثار  �سواه«)7(.  ما  على  المحبوب  اإيثار 
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االإقبال على المعا�سي. لذلك ُيْنقل عن االإمام ال�سادقQ: »ما 

اأحبَّ اهلل عّز وجّل َمْن ع�ساه«. وقد مثلوا هذه المقولة �سعرًا فقيل:

ت���ع�������س���ي االإل����������ه واأن����������ت ت���ظ���ه���ر ح��ب��ه

ه���������ذا م�������ح�������اٌل ف�������ي ال�����ف�����ع�����ال ب����دي����ع

�����ك ������س�����ادق�����ًا الأط���ع���ت���ه ل������و ك��������ان ح�����بُّ

)8( م���ط���ي���ع  ي����ح����بُّ  ل���م���ن  ال����م����ح����بَّ  اإن 

معين،  بجانب  تخت�س  ال  عامة  طاعة  هي  الطاعة،  ه��ذه  اإن 

المحبة  »واإذا هاج ريح  الم�سيطرة ظالها على كل �سيء:  بل هي 

وا�ستاأن�س في ظال المحبوب واآثر المحبوب على ما �سواه وبا�سر 

اأوامره واجتنب نواهيه واختارهما على كل �سيء غيرهما ... و�سل 

اإلى روح المناجاة والقرب...«)9(. 

هو  كماله  اأن  يظن  اأنه  وبما  المعا�سي  بارتكاب  العا�سي  يلتذ 

اإلى تلك اللذة غير الم�سروعة، لذلك نراه يحب تلك  في الو�سول 

اأي المع�سية. وعلى هذا االأ�سا�س فجذور المع�سية  اللذة و�سببها 

اإلى المحبة؛ كما اأن جذور التقوى وترك المع�سية تعود اإلى  تعود 

بين  �سراعًا  ت�سهد  االإن�سان  روح  فاإن  النتيجة  في  اأي�سًا.  المحبة 

محبة اهلل ومحبة اللذائذ غير الم�سروعة. وكلما َكُبَر اأحدهما ترك 

الثاني مكانه وزال. واأما معنى تمامية المحبة االإلهية فهو اأن اأرواح 

فيها  وجود  وال  وع�سقه  اهلل  بمحبة  مملوءة  المقد�سة  الذوات  تلك 

الأي مكان خاٍل لتدخل اإليه محبة غير اهلل: »واجعل... قلبي بحّبك 

متيمًا«)10(. 

بناء على ما تقدم فاإن هكذا اأ�سخا�س ال يوجد لديهم اأر�سية 

اللذة غير الم�سروعة لذلك نراهم ال يتوجهون نحو  لمحبة 

مع�سومين  �سيكونون  فهوؤالء  وبالتالي  المع�سية 

كل  عند  موجود  المع�سية  اإمكان  اأن  العلم  مع 

اأي  يوجد  وال  االإن�ساني  الطبع  ب�سبب  اإن�سان 

اإن�سان مجبور ليكون مع�سومًا. وعلى هذا 

فالطاعة في حد المع�سية، لها جذور في 

محبة اهلل وع�سقه.

وغفران  الطرفين  مــن  محبة  ـ  ب 

الذنوب

اآثار محّبة اهلل  � التي هي من  اإن الّطاعة 

اهلل  ومحبوبية   � حبيبه  طاعة  ف��ي  تتجلى  وال��ت��ي 
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َ هّ
�لل ��وَن  ُت��ِح��بُّ ُك��ن��ُت��ْم  ن  �إِ {ُق���ْل  ال��ذن��وب:  وغفران 

 َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم} 
ُ هّ
ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم �لل َفاتَّ

المناجاة  ل��ّذة  ت�ستتبع   ،)31 عمران:  )اآل 

على  ا�ستقام  »واإذا  الخالق:  اإل��ى  والقرب 

اأوام��ره  اأداء  مع  بالمحبوب  االأن�س  ب�ساط 

المناجاة  روح  اإل��ى  و�سل  نواهيه  واجتناب 

والقرب«)11(.

يتحدث القراآن الكريم عن الجواب على 

اهلل  اأبناء  اأنهم  ادع��وا  الذين  والن�سارى  اليهود 

اوؤُُه  ِحبَّ ِ َو�أَ ْبَناء �للهّ واأحباوؤه: {َوَقاَلِت �ْلَيُهوُد َو�لنَّ�َصاَرى َنْحُن �أَ

ُبُكم ِبُذُنوِبُكم} )المائدة: 18(. وعلى هذا االأ�سا�س  ُقْل َفِلَم ُيَعذِّ

 Pاهلل ر�سول  عن  ُنقل  العذاب.  ينالهم  ال  اهلل  اأحباب  فاإن 

الذنب  والتائب من  اأحب اهلل عبدًا لم ي�سره ذنب  »اإذا  قوله: 

كمن ال ذنب له«)12(. ومعنى الحديث ال�سريف اأن العبد اإذا ُوفق 

لتبعية حبيب اهللP واأ�سبح محبوبًا هلل، عند ذلك �سيهيئ 

و�سيلة  له  و�سيقدم  المعا�سي  الجتناب  االأر�سية  له  تعالى  اهلل 

المع�سية  زوال  اإل��ى  ت��وؤدي  فالتوبة  التوبة.  اأي  منها  الخروج 

ال�سابقة كما اأن االإ�سام يزيل تبعات الكفر ال�سابق: »االإ�سام 

يجّب ما كان قبله«)13(.

ج ـ حيازة �سمع اهلل وب�سره

عندما ي�سبح ال�سخ�س محبوبًا هلل تعالى، اأ�سبح اهلل تعالى 

فاإذا   ...« له:  والتحريكي  االإدراكي  المجرى  الفعل هو  في مقام 

اأحببته كنت �سمعه الذي ي�سمع به وب�سره الذي يب�سر به ول�سانه 

الذي ينطق به ويده التي يبط�س بها«)14(. من الوا�سح اأن االأع�ساء 

تقترب من  لن  فاإنها  تعالى،  اهلل  مع  ن�سبة  لها هكذا  يكون  التي 

المع�سية.

وبعبارة اأخرى اأو�سح الر�سولP اأن نتيجة المحبة االإلهية 

عن  ويمنعه  وينهاه  االإن�سان  ياأمر  ال��ذي  الداخلي  الواعظ  هي 

االقتراب من القبائح، يقول الر�سولP: »اإذا اأحب اهلل عبدًا 

جعل له واعظًا من نف�سه وزاجرًا من قلبه ياأمره وينهاه«)15(. اأما 

اأتباع ال�سيطان الذين وقعوا في فخه والذين هم لي�سوا من محبي 

مجاريهم  كافة  على  م�سلَّطًا  ال�سيطان  اأ�سبح  فقد  تعالى،  اهلل 

ماكًا  الأم��ره��م  ال�سيطان  »ات��خ��ذوا  والتحريكية:  االإدراك���ي���ة 

وَفّرخ في �سدورهم ودّب ودرج في  اأ�سراكًا فبا�س  له  واتخذهم 

ع�����ن الإم��������ام 

 :Qال���ص�����ادق

عّز  اهلل  اأح��ب  »م��ا 

وج���ّل َمْن ع�صاه«
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حجورهم فنظر باأعينهم ونطق باأل�سنتهم... ونطق بالباطل على 

ل�سانه«)16(. من الوا�سح اأن كل عمل تقوم به هكذا جوارح لن يكون 

�سيئًا اآخر �سوى المع�سية. 

د ـ معيار الإيمان والكفر

االإلهية  بالذات  والمتعلقة  المن�سوبة  والجوارح  االأع�ساء  اإن 

المقد�سة، لي�ست ال تقترف الذنب فقط، بل كل االأعمال التي تقوم 

بها تتخذ �سبغة اإلهية؛ فتتحد مع االأ�سماء وال�سفات االإلهية حيث 

الحديث  في  جاء  لذلك  االإلهيين.  والبغ�س  الحب  مظهر  ت�سبح 

القد�سي: »من اأهان لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة«)17(. وفي مرحلة 

اأعلى ي�سبح الحب والبغ�س لهم معيارًا لاإيمان والكفر.

ما  يبغ�سني  اأن  على  هذا  ب�سيفي  الموؤمن  خي�سوم  �سربت  »لو 

اأبغ�سني، ولو �سببت الدنيا بجماتها على المنافق على اأن يحبني 

 Pما اأحبني، وذلك اأنه ُق�سي فانق�سى على ل�سان النبي االأمين

اأنه قال: »يا علي! ال يبغ�سك موؤمن وال يحبك منافق«)18(.

اأج��رى  ال��ذي  االأ���س��ود  الرجل  ذاك  الكام  ه��ذا  على  وي�سهد 

الرجل  هذا  يده.  فقطع  عليه  الحد   Qالموؤمنين اأمير  االإم��ام 

لم يحمل حقدًا على االإمام رغم ما ح�سل، بل حمل يده معه وبداأ 

يردد �سفات الكمال التي يمتاز بها اأمير الموؤمنينQ، وعندما 

اعتر�س عليه ابن الكواء الخارجي اأو�سح له اأن ُحّب اأمير الموؤمنين 

قد خالط لحمه وجلده )19(.

اأول  البيت فليحمِد اهلل على  اأهل  اأحبنا  ونقل عنهP: »من 

النعم، قيل: وما اأول النعم؟ قالP: طيب الوالدة وال يحبنا اإال 

من طابت والدته«)20(.

مفاتي���ح الجنان، دع���اء االإمام الح�سين( 1)

Q يوم عرفة، �س 477.
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م. ن، ج 27، �س 46.( 20)

الهوام�س

20



اأغنياء من التعفف

المال زينة الدنيا

ن�صف المعي�صة في ح�صن التدبير

�صعادة في الفقر والغنى

اأغ��ن��ي��اء ���ص��اك��رون..

وف���ق���راء ���ص��اب��رون

21

م
 2

01
2 

ل
و

يل
/�أ

 2
52

د 
د

ع
ل
�



الفقر في اللغة هو القلة 

والفقير  والــرزق،  المال  في 

هو من ل يقدر على تح�سيل 

حاجته،  يكفي  بما  الــمــال 

ــك عــن عجز  ــان ذل �ــســواء ك

عن  كـــان  اأم  قــــدرة،  وعـــدم 

ك�سل وعدم اإقدام.

ــالح  ــط ــس واأمــــــا فـــي ال�

ل  من  هو  فالفقير  الفقهي 

اأو  فعاًل  �سنته  قــوت  يملك 

من  بالقوة  والــمــراد  قـــوًة. 

قوت  تح�سيل  على  يقدر  ل 

ويومًا  تــدريــجــًا  ولــو  �سنته 

الفعل  بخالف  مــثــاًل،  بيوم 

حا�سرًا  ويكون  يملكه  فاإنه 

بين يديه.

ال�سيخ حامت اإ�سماعيل
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* ذم الفقر
م���ن  ج����م����ل����ة  وردت 

ال����رواي����ات ع���ن اأئ���م���ة اأه���ل 

الفقر  ت����ذّم   R ال��ب��ي��ت 

قبيل  م��ن  م�ساوئه،  وت��ب��دي 

ال�سادق االإم��ام  ورد عن  ما 

Q: »كاد الفقر اأن يكون 

يغلب  اأن  الح�سد  وكاد  كفرًا 

القدر«)1(.

وقولهP: »الفقر اأ�سد 

من القتل«)2(.

 :Qالموؤمنين اأمير  عن  ورد  وم��ا 

»الفقر الموت االأكبر«)3(.

بن  محمد  البنه  قال  اأن��ه   Qوعنه

الحنفية: »يا بنّي اإني اأخاف عليك الفقر، 

منق�سة  الفقر  ف��اإّن  منه،  ب��اهلل  فا�ستعذ 

للدين، مده�سة للعقل، داعية للمقت«)4(.

* مدح الفقر
ه��ذه  م��ق��اب��ل  ف��ي  وردت  ق��د  اأن����ه  اإال 

ال���رواي���ات  م��ن  اأخ����رى  ال���رواي���ات جملة 

وتبين  والفقراء،  الفقر  مدح  على  الدالة 

اأهمية الفقر في الحياة، والمقام ال�سامي 

 :Pللفقراء، من قبيل ما ورد عن النبي

»الفقر فخري وبه اأفتخر«)5(.

النا�س  عند  �سيٌن  »الفقر   :Pوعنه

وزيٌن عند اهلل يوم القيامة«)6(.

ق��ال:  اأن���ه   Qاأب���ي عبد اهلل وع��ن 

»في مناجاة مو�سىQ: »يا مو�سى اإذا 

ب�سعار  مرحبًا  فقل:  مقبًا  الفقر  راأي��ت 

ال�سالحين، واإذا راأيت الغنى مقبًا فقل: 

لت عقوبته«)7(. ذنٌب ُعجِّ

»�ساألت  قال:  الم�سيب  بن  �سعيد  وعن 

 Qالح�سين ب���ن  ع��ل��ي 

ع����ّز وج����ّل:  ق����ول اهلل  ع���ن 

ًة  مَّ
{َوَلْوَل �أَن َيُكوَن �لنَّا�ُس �أُ

َو�ِح�����َدًة}، ق��ال: عنى بذلك 

يكونوا  اأن   Pمحمد اأم��ة 

على دين واحد كفارًا كلهم {

ْحَمِن  َلَجَعْلَنا ِلَمن َيْكُفُر ِبالرَّ

ٍة}،  ن َف�صَّ ِلُبُيوِتِهْم �ُصُقًفا مِّ

ف��ي  ذل�����ك  اهلل  ف���ع���ل  ول�����و 

ل��ح��زن   Pمحمد اأم������ة 

يناكحوهم  ولم  ذل��ك،  وغمهم  الموؤمنون 

جدًا. كثير  ذلك  وغير  يوارثوهم«)8(.  ولم 

* الفقر بين المدح والذم
الروايات  من  الطائفتين  هاتين  اأمام 

منافاة  يوجد  هل  وه��و:  مهم،  �سوؤال  ي��رد 

وتناق�س في البين اأم ال؟ وعلى الثاني كيف 

نجمع بينهما؟

وفي مقام االإجابة نقول:

ال �سّك اأن الحياة االجتماعية للنا�س ال 

هذه  في  والفقر  الغنى  بوجود  اإال  ت�ستقيم 

الدنيا، نظرًا لما يحتاجه االإن�سان في كافة 

الميادين، فلو كان النا�س اأغنياء لما بقيت 

طبقة عاملة، هي التي تقوم بت�سيير نظام 

الفو�سى.  وتنت�سر  الف�ساد  فيعم  الحياة، 

اأن يكون الجميع  اأن من غير الممكن  كما 

الكون  خيرات  ذه��اب  الزم��ه  الأن  ف��ق��راء؛ 

�سدى، وقد خلقها اهلل تعالى ل�سالح هذا 

النكتة  بيان  المقام  في  والمهم  االإن�سان. 

وبع�سهم  فقيرًا  النا�س  بع�س  تجعل  التي 

غنيًا، بعدما كان كل ما في الكون م�سخرًا 

لخدمة النوع االإن�ساني.

في  يختلفون  ال��ن��ا���س  اأن  نجد  وه��ن��ا 

الجتماعية  الحياة 

ت�ص�����ت�ق��ي���م  ل 

اإل ب�����وج��������ود 

ال��غ��ن��ى وال��ف��ق��ر 

ف���ي ه��ذه الدن�يا
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تحمل  على  وقدراتهم  النف�سية،  كماالتهم 

م�ساق الحياة، فكان كل من الفقر والغنى 

لقدراتهم  وامتحانًا  لهم،  ابتاء  ي�سكل 

مدى  ليظهر  االأغنياء  فابتلى  وكماالتهم، 

فينالوا  بالفقراء  واهتمامهم  اإنفاقهم 

بذلك ر�ساه تعالى، وابتلى الفقراء ليظهر 

بذلك  وي��ك��ون  وتحملهم،  �سبرهم  م��دى 

اأجرهم عظيمًا.

* لو �سرفته اإلى غير ذلك لهلك
واأما الماك والميزان 

فقيرًا  ه��ذا  �سيرورة  ف��ي 

ف��ي��ظ��ه��ر  غ���ن���ي���ًا،  وذاك 

عن  ال���وارد  الحديث  م��ن 

اأنه   Qالباقر االإم���ام 

بالنبي ���س��رَي 
ُ
اأ »لما  ق��ال: 

P قال: يا رب ما حال 

 ... قال:  عندك؟  الموؤمن 

الموؤمنين  عبادي  واإّن من 

الغنى  اإال  ي�سلحه  ال  من 

ولو �سرفته اإلى غير ذلك 

ع��ب��ادي  م��ن  واإن  ل��ه��ل��ك، 

ولو  الفقر  اإال  ي�سلحه  ال  م��ن  الموؤمنين 

�سرفته اإلى غير ذلك لهلك..«)9(.

ك���ّاً من  اأن  ف��ي  وال��ح��دي��ث ���س��ري��ح 

االإن�سان  لم�سلحة  ُوجد  قد  والغنى  الفقر 

الجماعة  لم�سلحة  وجدا  قد  كما  الفرد، 

اأن الحياة الدنيا لما كانت  اإال  االإن�سانية. 

{َلِعٌب َوَلْهٌو َوِزيَنٌة َوَتَفاُخٌر َبْيَنُكْم َوَتَكاُثٌر 

 ،)20 )الحديد:  َو�ْلأَْوَلِد}  �ْلأَْم��َو�ِل  ِفي 

النف�س  ت��اأ���س��ر  ع��ن��اوي��ن  وه��ي 

االإن�����س��ان��ي��ة، وت��دف��ع��ه��ا اإل���ى 

االإن�سان  نجد  عنها،  البحث 

بطبعه ينفر من الفقر ويمقته، 

ويطلبه،  ال��غ��ن��ى  ع��ن  وي��ب��ح��ث 

عليه،  نقمة  الفقر  اأن  فيح�سب 

فربما دعاه اإلى الكفر والتمرد 

عليه تعالى.

جواب  في  نجده  ما  وه��ذا 

ل�سعيد   Qال�سجاد االإم��ام 

باالآية  م�ست�سهدًا  الم�سيب  بن 

ورد  كما  المتقدمة،  ال�سريفة 

اأنه   Qالكاظم االإم��ام  عن 

ك��ل��م��ا ت��وط��دت 

ع��الق��ة الإن�����ص��ان 

ب�����رّب��ه ك�ل���م�ا 

ق����ّل اه��ت��م��ام��ه 

ب��زخ���ارف الدني��ا 

ول�ذلك  ومترفاتها، 

ك�ان الفقر �ص�عار 

وال�صالحين الأنبياء 
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قال: »اإن اهلل عّز وجّل يقول: اإني لم اأغِن 

الفقير  اأفقر  ولم  علي،  به  لكرامة  الغني 

لهوان به علي، وهو مما ابتليت به االأغنياء 

ي�ستوجب  ل��م  ال��ف��ق��راء  ول���وال  ب��ال��ف��ق��راء، 

االأغنياء الجنة«)10(.

ولما كان الح�سول على مفاتن الدنيا 

وما ت�ستهيه النف�س يبعد النا�س عن التفكر 

نتيجة  تعالى،  اإليه  والتقرب  اهلل  خلق  في 

التي و�سفها تعالى بقوله:  الدنيا،  لطبيعة 

�ْل��ُغ��ُروِر}  َم��َت��اُع  �إِلَّ  ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياُة  {َوم��ا 

اأكثر  م�سلحة  كانت   ،)185 عمران:  )اآل 

يلتفتوا  لم  واإن  فقراء  يكونوا  اأن  النا�س 

لذلك.

* الفقر والتعفف
االإن�سان  اإلى  ينظر  االإ�سام  كان  ولما 

اأنه  المال  اإلى  نظره  وكان  وبالذات،  اأواًل 

ليكون  ال  ال��ح��ي��اة،  على  ل��اإب��ق��اء  و�سيلة 

ال�سخ�سية  بناء  فاإن  له،  خادمًا  االإن�سان 

ذو مقت�سيات تربط االإن�سان باهلل تعالى، 

ي�سرفه  اهلل  عند  بما  اهتمامه  اأن  ذل��ك 

اإليه بقاوؤه  التفكير بالمال مما يحتاج  عن 

وعي�سه الكريم.

وهذا ما ي�ستلزم الحفاظ على كرامته 

وهيبته اأمام النا�س، ما يعني عدم �سكاية 

النا�س  الأن  تعالى،  ل�سواه  والتذلل  الفقر، 

ينظرون اإلى ما يملكه المرء من اأموال، ال 

اإلى ما يتمتع به من ملكات فا�سلة، وح�سن 

عاقة باهلل عّز وجّل.

من اأجل ذلك ورد الكثير من الروايات 

اأمام  والتعّفف  الفقر،  كتمان  على  الحاّثة 

من  الفقير  �سخ�سية  على  حفاظًا  النا�س 

ناحية، واإعان الر�سا بما ق�سم اهلل تعالى 

على  الّنف�س  وتعويد  ثانية،  ناحية  من  له 

الكماالت  اإلى  و�سرفها  وتهذيبها  ال�سبر 

ناحية  من  تعالى  به  االرتباط  من  الحقة 

ثالثة.

اإل��ى علّو درجاته في  ي��وؤدي  وه��ذا كله 

بالدنيا،  ال�سديد  التعّلق  وع��دم  االآخ���رة، 

عاقة  توّطدت  كلما  اأن��ه  الّظاهر  من  اإذ 

بزخارف  اهتمامه  قّل  كلما  برّبه  االإن�سان 

الدنيا ومترفاتها، ولذلك كان الفقر �سعار 

االأنبياء وال�سالحين.

فقد ورد عن النبيP اأنه قال: »اإن 

اهلل يحب الموؤمن اإذا كان فقيرًا متعّففًا«.

وعنهP: »اإن اهلل جعل الفقر اأمانة 

عند خلقه فمن �ستره اأعطاه اهلل مثل اأجر 

ال�سائم القائم...«.

»العفاف   :Qالموؤمنين اأمير  وعن 

زينة الفقر«)11(.

ماك  كثير،  وغيره  ذلك،  كل  ويف�ّسر 

حين  المتعففين،  للفقراء  تعالى  مْدحه 

ُرو�ْ ِفي �َصِبيِل  قال: {ِلْلُفَقَر�ء �لَِّذيَن �أُح�صِ

ْر�����سِ  �لأَ ِف��ي  ��ْرًب��ا  ���صَ َي�ْصَتِطيُعوَن  َل   ِ �للهّ

ِف  �لتََّعفُّ ِم��َن  �أَْغ��ِن��َي��اء  �ْل��َج��اِه��ُل  َيْح�َصُبُهُم 

�لنَّا�َس  َي�����ْص��اأَُل��وَن  َل  ِب�ِصيَماُهْم  َت��ْع��ِرُف��ُه��م 

�إِْلَحافاً} )البقرة: 273(.

بحار االأنوار، العامة المجل�سي، ج 69، �س 29.( 1)

م. ن.( 2)

م. ن، �س 45.( 3)

م. ن، �س 53.( 4)

م. ن، ج 69، �س 55.( 5)

م. ن، �س 49.( 6)

اأ�سول الكافي، الكليني، ج 2، �س 263.( 7)

م. ن.( 8)

م. ن، �س 352.( 9)

م. ن، �س 265. ( 10)

ميزان الحكمة، الري�سهري، ج 7، �س 519.( 11)

الهوام�س
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ال�سيخ حممد توفيق املقداد

هو  المال  اإّن  قلنا  اإذا  الحقيقة  نجافي  ل 

الّدنيا؛  اأهّم احتياجات الإن�سان في الحياة  من 

لأنه الو�سيلة لتاأمين م�ستلزمات العي�س من ماأكل 

ذلك  وغير  وم�سكن..،  وملب�س  وم�سرب  ومطعم 

من الحتياجات اّلتي هي مورد اهتمام الإن�سان 

اأن  اإّل  الحياة.  رف من  ال�سّ المادي  الجانب  في 

النقطة الجديرة بالبحث هي اأّن هذا المال قد 

الذي  بالمقدار  اأ�سخا�س،  عند  متوافرًا  يكون 

»الأغنياء«،  عنوان  تحت  مندرجين  يجعلهم 

ول يكون كذلك عند اآخرين، فيندرجون تحت 

عنوان »الفقراء«. والإ�سالم يقّر بهذه الحقيقة 

الموجودة في المجتمع وذلك من خالل ما ورد 

في الآيات والروايات عن م�ساألة الغنى والفقر. 

»الغنى  عــن  بحثنا  بــمــدار  يخت�س  فيما  اأمـــا 

اآيات وروايات منها  ومظاهر الترف« فقد وردت 

عند  مبغو�س  اأنه  وبيان  الغنى  لذمِّ  تعر�س  ما 

الغنى وبيان  ما ورد في مدح  اهلل تعالى، ومنها 

اأنه من النعم الإلهية على هذا الإن�سان.

ين��ة  ز
لدنيا ا
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* غنًى مذموم وغنًى ممدوح
ب�ساأنه  ورد  فقد  المذموم  الغنى  اأما 

من الآيات والروايات ما يلي:

�آُه  رَّ ن  �أَ  * َلَيْطَغى  �ْلإِن�����َص��اَن  �إِنَّ  {َك���َّ  1ـ 
��ْصَتْغَنى} )العلق: 6 � 7(.

اٍل  مَّ ِبِه ِمن  ُهم  ُنِمدُّ نََّما  �أَ {�أََيْح�َصُبوَن  2ـ 
َوَبِنيَن * ُن�َصاِرُع َلُهْم ِفي �ْلَخْيَر�ِت َبل 

لَّ َي�ْصُعُروَن}  )الموؤمنون: 55 � 56(.

َة  َو�ْلِف�صَّ َه��َب  �ل��ذَّ َي��ْك��ِن��ُزوَن  ��ِذي��َن  {َو�لَّ 3ـ 
ْرُهم  ِ َفَب�صِّ َولَ ُينِفُقوَنَها ِفي �َصِبيِل �للهّ

ِبَعَذ�ٍب �أَِليٍم} )التوبة: 34(.

 :P4ـ عن الر�سول
مني  ينجو  ل��ن  ق���ال:  ال�سيطان  »اإن 

اأزّينه في  اإّما اأن  الغني من اإحدى ثاث: 

اأ�سّهل  اأن  واإّم���ا  حقه،  من  فيمنعه  عينه 

عليه �سبيله فينفقه في غير حقه، واإّما اأن 

اأحّببه اإليه فيك�سبه بغير حقه«)1(. 

5ـ وعنهP: »الغنى عقوبة«)2(.
6ـ عن اأمير الموؤمنينQ: »الغنى 

ُيطِغي«)3(. 

اأمـــا الــغــنــى الــمــمــدوح 

فقد ورد فيه:

ِذي���َن ُينِفُقوَن ِفي  {�لَّ 1ـ 
�ء  ���رَّ َو�ل�صَّ �ء  ���رَّ �ل�صَّ

�ْلَغْي���َظ  َو�ْلَكاِظِمي���َن 

َع���ِن  َو�ْلَعاِفي���َن 

ُ ُيِحبُّ �ْلُمْح�ِص���ِنيَن}  �لنَّا�ِس َو�للهّ

)اآل عم���ران: 34(.

َثُل �لَِّذيَن ُينِفُقوَن �أَْمَو�َلُهْم ِفي �َصِبيِل  2ـ {مَّ
ٍة �أَنَبَتْت �َصْبَع �َصَناِبَل ِفي  ِ َكَمَثِل َحبَّ �للهّ

اِعُف  ُي�صَ  ُ َو�للهّ ٍة  َحبَّ َئُة  مِّ �ُصنُبلٍَة  ُك��لِّ 

ِلَمن َي�َصاء...} )البقرة: 261(.

�َصِبيِل  ِفي  �أَْمَو�َلُهْم  ُينِفُقوَن  {�لَِّذيَن  3ـ 
َمنًّا  ن��َف��ُق��و�ُ  �أَ َم��ا  ُي��ْت��ِب��ُع��وَن  ُث��مَّ لَ   ِ �للهّ

َربِِّهْم َوَل  �أَْجُرُهْم ِعنَد  ُهْم  �أًَذى لَّ َولَ 

َي��ْح��َزُن��وَن}  ُه���ْم  َع��لَ��ْي��ِه��ْم َولَ  َخ����ْوٌف 

.)262 )البقرة: 

4ـ عن ر�سول اهللP: »ِنْعَم العون على 
تقوى اهلل الِغنى«)4(.

ُذِك��ر  »لما   :Qالباقر االإم���ام  ع��ن  5ـ 
ال�سيعة، فكاأنه  عنده من االأغنياء من 

 :Qقال فيهم،  م��ا  �سمع  م��ا  ك��ره 

و�سواًل  رحيمًا  غنيًا  الموؤمن  كان  اإذا 

اهلل  اأعطاه  اأ�سحابه،  اإلى  معروف  له 

واأجره مرتين  البر  في  ينفق  ما  اأجره 

�سعفين الأن اهلل تعالى يقول في كتابه: 

�أَْوَلُدُك��م  َوَل  �أَْمَو�ُلُكْم  {َوَما 

ُزْلَفى  ِعنَدَنا  ُبُكْم  ُتَقرِّ ِبالَِّتي 

اِلًحا  �صَ َوَعِمَل  �آَم��َن  َمْن  �إِلَّ 

ْعِف  �ل�صِّ َجَز�ء  َلُهْم  َفاأُْوَلِئَك 

ِبَما َعِمُلو� َوُهْم ِفي �ْلُغُرَفاِت 

�آِمُنوَن}«. 

»ِنْع��َم العون على 

تق��وى اهلل الِغنى«
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ع�������ن اأم�����ي�����ر 

 :Qال�م�وؤم�ني��ن

»ا�ص���تعي�ذوا باهلل 

م�ن �ص�كرة الغنى، 

ف��اإّن ل���ه �ص���كرًة 

ب�عيدة الإف��اق��ة«

* �سكر المنعم وعدم الإ�سراف
الت�سّرف  للغني  ينبغي  كيف  واأم���ا 

بّد من  ال  فرعان  له  االأم��ر  فهذا  ماله  في 

الحديث عنهما:

1ـ عدم الإ�سراف والتبذير:
المال نعمة من اهلل وزينة، وعلى االإن�سان 

في  في�سرفها  النعمة  بتلك  يبطر  ال  اأن 

بح�سب  والعرفية،  ال�ّسرعية  وجوهها  غير 

ح��ال��ه و���س��اأن��ه في�سل اإل���ى ح���ّد االإ���س��راف 

في  المبالغة  فهو  االإ���س��راف  اأم��ا  والتبذير، 

يتجاوز  بما  المعي�سة  �سوؤون  على  رف  ال�سّ

التبذير  واأما  عليه.  المتعارف  االعتدال  حّد 

فهو �سرف المال فيما ال نفع فيه وال فائدة 

كالقمار  المحّرمات  من  كان  اإذا  خ�سو�سًا 

ال��ذم في  والخمر وما �سابه ذل��ك. وقد ورد 

القراآن لهذين المفهومين حيث قال تعالى: 

ُيِحبُّ  لَ  ��ُه  �إِنَّ ُت�ْصِرُفو�ْ  َولَ  َو��ْصَرُبو�ْ  {وُكُلو�ْ 

اأي�سًا:  �ْلُم�ْصِرِفيَن} )االأعراف: 31(، وقال 

ْر َتْبِذير�ً} ) االإ�سراء: 26(، وقال:  {َولَ ُتَبذِّ

َياِطيِن َوَكاَن  ِريَن َكاُنو�ْ �إِْخَو�َن �ل�صَّ {�إِنَّ �ْلُمَبذِّ

ْيَطاُن ِلَربِِّه َكُفوًر�} )االإ�سراء: 27(.  �ل�صَّ

الــمــنــعــم  ـــكـــر  ـــس � 2ـ 
والإنفاق: 

على الغني اأن ي�سكر نعمة 

ربه فينظر اإلى َمْن حوله من 

ال��ف��ق��راء م��ن اأرح���ام���ه الأن 

من  اأول���ى  الفقراء  االأرح���ام 

غ��ي��ره��م، ث��م ال��ف��ق��راء من 

واأ���س��دق��ائ��ه ممن  م��ع��ارف��ه 

يكفي  م��ا  لك�سب  ��ق��وا  ُي��وفَّ ل��م 

اأنف�سهم  الإع��ال��ة  ال��م��ال  م��ن 

عدم  دليل  هنا  االإنفاق  وه��ذا  وعوائلهم. 

تملُّك المال لاإن�سان، بل دليل على تملُّك 

الت�سّرف  على  وق��درت��ه  للمال  االإن�����س��ان 

في  طمعًا  وج���ّل،  ع��ّز  اهلل  ير�سي  بما  ب��ه 

اأعدهما  الّلذين  العظيمين  والثواب  االأجر 

ل�سدِّ  اأموالهم  من  للمنفقين  �سبحانه  اهلل 

ول��ذا  والمحتاجين،  ال��م��ع��َوزي��ن  ح��اج��ات 

َدَقًة  �صَ �أَْم��َو�ِل��ِه��ْم  ِم��ْن  {ُخ���ْذ  تعالى:  قال 

 ،)103 يِهم ِبَها} )التوبة:  ُرُهْم َوُتَزكِّ ُتَطهِّ

وقال تعالى: {َلن َتَناُلو�ْ �ْلِبرَّ َحتَّى ُتنِفُقو�ْ 

وهذا   .)92 عمران:  )اآل  ��وَن}  ُت��ِح��بُّ ��ا  ِم��مَّ

من  ن��وع��ًا  يحقق  ال��ف��ق��راء  على  االإن��ف��اق 

االإ�سامي  المجتمع  م�سيرة  في  ال��ت��وازن 

التي  ال�ّسلبية  الّظواهر  من  الكثير  ويمنع 

اأم��ن  ت��دم��ي��ر  ف��ي  �سببًا  ت��ك��ون  اأن  يمكن 

و�سامة المجتمع.

* مداراة حال النا�س
ي��داري  ال��ذي  الغني  بين  الفرق  واأّم��ا 

االأول  اأّن  النا�س وبين من ال يداريهم فهو 

يعمل على عدم التباهي بغناه وي�سعى الأن 

النا�س  لنظر  ملفتة  غير  معي�سته  تكون 

من  ي�سرف  اأّن��ه  مع  الفقراء،  خ�سو�سًا 

بنحو  ال  ولكن  معي�سته،  �سوؤون  على  ماله 

والترفع  بالتكبر  اإليه  ي�سار 

عمًا  االآخ��ري��ن  النا�س  عن 

»اأُم���ِرُت   :Pالنبي بقول 

اأُِم��رت  كما  النا�س  بمداراة 

ويعمل  الر�سالة«)5(،  بتبليغ 

عليه  اهلل  نعمة  اإظهار  على 

النا�س  مخالطة  خ��ال  من 

وم�����س��اع��دت��ه��م ب��م��ا اأم��ك��ن 

اهلل  اأنعمها  التي  النعم  من 

عليه، بينما الثاني هو الذي 
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يتباهى بماله ويتكبر على النا�س خ�سو�سًا 

منهم.  ���س��اأن��ًا  اأرف���ع  اأن��ه  ويعتبر  ال��ف��ق��راء 

ع��ادة على  ي��دل ت�سرفه  االإن�����س��ان  وه��ذا 

عن  ورد  ولذا  له،  وتملكه  به  المال  تحكم 

باهلل  »ا�ستعيذوا   :Qالموؤمنين اأمير 

بعيدة  �سكرًة  له  ف��اإّن  الغنى،  �سكرة  من 

االإفاقة«)6(. وال يخفى ما في هذا الت�سّرف 

الفقراء، ولذا  النا�س  المف�سدة لحياة  من 

نجد في تاريخ الب�سرية الكثير من الثورات 

ال�سعوب  اأبناء  من  الفقراء  بها  قام  التي 

�سد الطبقات المرّفهة والغنّية والتي كانت 

ت�سرف وتبّذر في �سرف المال، ولذا نجد 

اأّن اأبا ذر الغفاري )ر�س( لما راأى التمايز 

في المعاملة بين الم�سلمين زمن الخليفة 

دون  الأنا�س  العطاء  في  والمحاباة  الثالث 

يتنّعمون  المقّربين  اإّن  بحيث  اآخ��ري��ن، 

قوت  يجد  ال  قد  غيرهم  بينما  بحياتهم، 

يومه، قال كلمته الم�سهورة: »عجبت لمن 

ال ي��ج��د ق���وت ي��وم��ه ك��ي��ف ال ي��خ��رج على 

النا�س �ساهرًا �سيفه«)7(.

* و�سية الإ�سالم: ل تبطروا
في  يو�سي  االإ���س��ام  اأن  ن��رى  هنا  من 

الغنى  نعمة  ل��ه��م  ت��واف��رت  م��ن  تعاليمه 

يكونوا  ال  واأن  ي��ب��ط��روا،  ال  اأن  وال���ث���روة 

تعالى:  ق��ال  كما  اأخ���رى  جهة  م��ن  بخاء 

ُعُنِقَك  �إَِل���ى  َم��ْغ��ُل��وَل��ًة  َي���َدَك  َت��ْج��َع��ْل  {َولَ 

َمُلوًما  َفَتْقُعَد  �ْلَب�ْصِط  ُك��لَّ  َتْب�ُصْطَها  َوَل 

ْح�ُصوًر�} )االإ�سراء: 29(. مَّ

وف���ي ال��خ��ت��ام، ف���اإن ك���ّاً م��ن الغنى 

عن  كما  لعباده  اهلل  من  امتحان  والفقر 

االإمام عليQ: »الغنى والفقر يك�سفان 

ورد  كما  اأو  واأ�سنافها«)8(،  الرجال  جواهر 

ر االأرزاق فكثَّرها وقلَّلها،  عنهQ: »قدَّ

فيها  فعدل  وال�سعة  ال�سيق  على  مها  وق�سَّ

ومع�سورها،  بمي�سورها  اأراد  من  ليبتلي 

وليختبر بذلك ال�سكر وال�سبر من غنيها 

وفقيرها«)9(.

واأخيرًا ن�ساأل اهلل عّز وجّل اأن يرزقنا 

اإل��ى  ال��و���س��ول  على  يعيننا  م��ا  دنيانا  ف��ي 

االآخرة؛ الأن غنى النف�س هو الغنى االأكبر.

ميزان الحكمة، الري�سهري، ج 3، �س 2302.( 1)

بحار االأنوار، المجل�سي، ج 69، �س 68.( 2)

عي���ون الحكم والمواع���ظ، علي ب���ن محمد الليث���ي الوا�سطي، ( 3)

�س 35.

الكافي، الكليني، ج 5، �س 71.( 4)

علل ال�سرائع، ال�سدوق، ج 2، �س 604.( 5)

ميزان الحكمة، م. �س، ج 2، �س 1322.( 6)

النظام ال�سيا�سي في االإ�سام، محمد باقر القر�سي، �س 247.( 7)

ميزان الحكمة، م. �س، ج 3، �س 2303.( 8)

م. ن.( 9)

الهوام�س
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حتقيق: �سوزان �سعيتو فاعور

يقول  زيــاد  اإلــى   Qعلي الموؤمنين  لأمير  كتاب  في 

اليوم  في  واذكر  مقت�سدًا،  الإ�سراف  »دع  اإيــاه:  مو�سيًا  له 

غدًا، واأم�سك من المال بقدر �سرورتك، وقّدم الف�سل ليوم 

العي�س  »قــوام   :Qله اآخــر  حديث  وفي   .)1( حاجتك« 

ح�سن التقدير، وِمالكُه ح�سن التدبير«)2(. فما هي المعايير 

�ساحات  اأبــرز  هي  ومــا  التدبير؟  ح�سن  عليها  يقوم  التي 

واقع  في  اأمــورنــا  تدبير  نح�سن  اأن  لنا  وكيف  تطبيقه؟ 

يطّوقنا بالمغريات والكماليات الموهومة من جهة، ويفرغ 

جيوبنا بكثرة المتطلبات من جهة اأخرى؟ وكيف يمكن اأن 

في  التدبير  ح�سن  �سوء  على  والغنى  الفقر  م�ساألتي  نفهم 

معا�سنا.

ن�صف 

المعي�صة 

في ح�صن 

التدبير
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* »على قدر ب�ساطك..«
»على قدر ب�ساطك مّد رجليك« بهذا المثل يعّرف ال�سيد اأبو 

وائل مفهوم ح�سن التدبير، وي�سرح قائًا: »يعني اإذا كان و�سعك 

بمتطلبات  واأ�سرتك  اأنت  تتمتع  باأن  باأ�س  فا  مي�سورًا  المادي 

اإذا كان و�سعك  واأما  ُير�سي اهلل تعالى.  الحياة ومباهجها بما 

تقع  ال  حتى  اأولوياتك  اإلى  تنظر  اأن  فاالأف�سل  متع�ّسرًا  المادي 

الر�سا  عامات  وتعلو  الفقر.  وحتى  واال�ستدانة  العوز  فري�سة 

لح�سن  مثًا  ي�سرب  عندما  وائ��ل  اأب��ي  ال�سيد  وج��ه  واالع��ت��زاز 

في  نف�سها  »�سيدة  باأنها  لها  ي�سهد  التي  زوجته  التدبير 

ذلك« فهي ت�ستطيع دائمًا بحنكتها وذكائها اأن تدبر اأمور 

اإذا ما مّروا بظروف مالية  االأ�سرة من المتي�ّسر خا�سة 

�سوء  ويك�سف  البعيد  اأو  القريب  يعلم  اأن  دون  �سعبة، 

حالتهم المادية.

* عبرة لمن يعتبر
اأبي وائل بابت�سامة الر�سا،  فيما ي�سرق وجه ال�سيد 

متح�سرًا  عماد  اأبي  ال�سيد  وجه  الح�سرة  عامات  تعلو 

على اأيام النعمة التي كان يعي�س في كنفها، ويعترف اأن 

�سوء تدبيره اأدى اإلى زوالها من بين يديه قائًا: »الطمع 

بحمد  ات�ساعًا  تجارتي  ازدادت  اأن  فبعد  نفع،  وما  اأ�سّر 

اهلل وتوفيقه، اأغدقت على عائلتي االأموال وبتنا ن�سرفها 

»عن جنب وطرف« واأ�سبحنا ن�سعى وراء الكماليات في 

الماأكل والملب�س والترفيه حتى بات م�سروفنا اأكثر من 

حتى  ف�سيئًا  �سيئًا  تجارتي  على  �سلبًا  اأث��ر  ما  المادي  مدخولنا 

ا�سطررت اأن اأبيع كل ما اأملك لكي اأنقذ نف�سي من الماحقات 

اأبو عماد  اأكثر من مّرة«. وي�سير  الق�سائية التي دّقت باب بيتي 

هو  بل  ال  التدبير،  �سوء  في  تجربته  ذك��ر  من  خجله  ع��دم  اإل��ى 

من  مثًا  لهم  ويقدم  لاآخرين  العبرة  يعطي  حتى  بها  يجاهر 

واقع الحياة حتى يجّنبوا اأنف�سهم ما اأوقع به نف�سه. 

* تجربة ناجحة
الذي  التدبير  ح�سن  في  الخا�سة  روؤيتها  ف��وؤاد  اأم  ولل�سيدة 

تمار�سه بامتياز في اأ�سرتها فتقول: »في هذه االأيام الع�سيبة وفي 

هذا الظرف االقت�سادي الخانق للنا�س وال�سالب لما في جيوبهم 

ال يمكن الأ�سرة م�ستورة اأن تقوم باأمورها اإذا لم يكن فيها ح�سن 

اأم فوؤاد  تدبير وخا�سة من قبل الزوجة«، التي تعتبرها ال�سيدة 

ف��ي ه��ذه الأي��ام 

الع�ص��يبة ل يمكن 

لأ�صرة م�صتورة اأن 

اإذا  باأمورها  تق��وم 

لم يكن فيها ح�صن 

تدبي��ر وخا�ص������ة 

م��ن قب��ل الزوج��ة
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اإن الإن�ص�����������ان 

تدبي��ره  بح�ص����ب 

ي�ص��تطيع  لالأم��ور 

اأن يغّي��ر حال��ه من 

الفق��ر اإل��ى الغن��ى

وتتباهى  للمنزل.  المادية  ال�سوؤون  اإدارة  عن  االأول��ى  الم�سوؤولة 

ال�سيدة اأم فوؤاد بتجربتها الناجحة اإذ اأنها ا�ستطاعت اأن تن�سئ 

عائلة مكّونة من �سبعة اأفراد ا�ستطاعت اأن توؤمن لهم اأ�سا�سيات 

الحياة نتيجة ح�سن تدبيرها ل�سوؤون البيت.

التدبير  اإطار ح�سن  في  العملية  التجارب  وبعد عر�س هذه 

ماذا يقول اأهل االخت�سا�س والخبرة؟

* منظومة متكاملة
االأ�ستاذة �سحر م�سطفى نور الدين، المتخ�س�سة في علم 

مركز  في  الدرا�سات  ق�سم  وم�سوؤولة  واالإنتروبولوجيا  االجتماع 

اأمان لاإر�ساد ال�سلوكي واالجتماعي، تعّرف ح�سن التدبير باأنه 

مفهوم اإداري اجتماعي ديني بامتياز، وُيق�سد به و�سع كل �سيء 

في المكان المنا�سب والوقت المائم، وهو ذو ارتباط بالكيفية 

والكمية كما له ارتباط بالتربية، وبال�سخ�سية، وبتوازننا النف�سي 

متكاملة  منظومة  ي�سكل  فهو  ول��ذا  االإدارة،  على  وبقدرتنا 

بح�سب قولها.

وتعتبر االأ�ستاذة �سحر اأن االإن�سان بح�سب تدبيره لاأمور 

اإذا كان  الغنى خا�سة  اإلى  الفقر  يغّير حاله من  اأن  ي�ستطيع 

يملك بناًء تربويًا قد هياأه لذلك بحيث اإنه يعرف كيف يتعاطى 

مع المال، فاإذا ما اأقبلت الدنيا عليه ال ي�سرف وال يبّذر، واإذا 

ما قترت عليه فهو ال يخ�سى الفقر وال يوقع نف�سه فيه.

اأما عن م�سوؤولية ح�سن التدبير في االأ�سرة فت�سير ال�سيدة 

�سحر اإلى اأن الرجل والمراأة كاهما م�سوؤول عن هذا االأمر، 

نظرًا  اأكثر  بذلك  مطالبة  مجتمعنا  في  ال��م��راأة  كانت  واإن 

ينفي  ال  ذلك  اأن  اإال  المنزل،  �سوؤون  بتي�سير  دورها  الرتباط 

وجود التكامل بين الزوجين في ذلك فكم نرى رجااًل يجنون 

اأموااًل طائلة تبددها زوجاتهم ب�سوء تدبيرهن، اأو يبددها الرجل 

نف�سه وعلى اأكثر من �سعيد.

* تنظيم واأولوية في ال�سرف
فتعّدد  االأ�سرة  التدبير في  يتجلى ح�سن  اأن  اأما كيف يمكن 

فبع�س  االإط��ار،  هذا  في  تدخل  عدة  �سلوكيات  �سحر  االأ�ستاذة 

بهدف  االأ�سعار  باأغلى  ما  �سلعة  �سراء  على  ُيقدم  قد  النا�س 

التباهي بعامتها التجارية المرموقة والم�سهورة اجتماعيًا لي�س 

اإاّل، في حين اأن من يح�سن تدبير اأموره قد ي�ستري ال�سلعة ذاتها 

ولكن ب�سعر اأقل في موا�سم التنزيات التي يترقبها، وبهذا يكون 

�صحر م�صطفى نور �لدين
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قد ح�سل على المنَتج الجيد بال�سعر الذي يالئم ميزانيته بقليل 

اآخر تطرحه الأ�ستاذة �سحر حيث  من ال�سبر والنتظار. ومثل 

تقول: »اإذا لم تكن ميزانية الأ�سرة ت�سمح في هذا ال�سهر ب�سراء 

غر�ض ما فاإننا نوؤجل عملية �سرائه اإلى اأن يتوفر ثمنه، حتى ل 

نوقع اأنف�سنا بالدين والإرهاق المالي«.

وفي ختام حديثها تعود الأ�ستاذة �سحر م�سطفى نور الدين 

في  ا�ستراتيجية  و�سع  منا  يتطلب  التدبير  اأن ح�سن  اإلى  لت�سير 

يح�سل  اأن  من  وتحذر  ول��م��اذا؟  وكيف  متى  الأم���وال:  �سرف 

اللتبا�ض في فهم بع�ض النا�ض من ح�سن التدبير اأنه تقتير في 

العي�ض وكفٌّ لليد وت�سييٌق مادي على الأ�سرة، اإذ اإّن هذا يتنافى 

مع قاعدة اأ�سا�ض في ح�سن التدبير تقوم على اأّل يحرم الإن�سان 

على  يحر�ض  اأن  على  الحتياجات  وتاأمين  تحقيق  من  نف�سه 

توفيرها مع ما يتالءم مع و�سعه المادي.

* راأي ال�شرع
ال�سيد علي فح�ض، م�سوؤول وحدة  الحديث مع �سماحة  في 

 ،Qالأن�سطة الثقافية في حزب اهلل واإمام مجمع الإمام علي

ينطلق من اأن ح�سن التدبير يدخل بقوة في معادلة الفقر والغنى 

وموؤثرًا  ملعبهما  على  اأ�سا�سًا  لعبًا  ُيعتبر  هو  بل  ل  الحياة.  في 
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هو  التدبير  ح�س��ن 

اأن يقاي�س الإن�سان 

ب�ي������ن ح�اج�ات��ه 

الواقعية  الفعلي��ة 

الإمكان��ات  وبي��ن 

الت��ي تتوف��ر لدي��ه

بهما ب�سكل اأو باآخر، لذا ي�ستهل �سماحته حديثه بتعريف الفقر 

والغنى من الزاوية ال�سرعية الإ�سالمية فيقول: اإن الغنى والفقر 

اأن  اإّل  لهما،  عديدة  تعريفات  وردت  وقد  متقابالن  مفهومان 

المعنى المبا�سر لهما يتعلق بالناحية المادية، فالغني هو اإن�سان 

و�سل اإلى مرحلة تمّكن فيها من ق�ساء كل حاجاته المادية، وقد 

نجد الغني القنوع الذي يقبل بما يوؤمنه له �سرفه المي�سور من 

متطلبات الحياة، وقد نجد الغني غير القنوع اأو غير الحري�ض 

يعي�ض  اأن��ه  اإّل  حاجاته  كل  المال  له  يق�سي  قد  ال��ذي  والطموح 

حدود.  دون  الأ�سياء  لمتالك  حبه  عبر  يترجمها  نف�سية  حالة 

الدنيا  بين  مزجه  مفهومًا  الإ�سالم  اأعطاه  فقد  الفقر  واأم��ا 

وامتحانًا  اختبارًا  الدنيوية  الناحية  اعتبره من  وقد  والآخرة 

وبالًء بحيث اإن عدم التوفيق اإلى تح�سيل المال قد تكون فيه 

ر ما ليوم القيامة. حكمة اإلهية لمدخَّ

* ال�سعادة بين الغنى والفقر
وحول ارتباط تحقيق ال�سعادة بحالة الغنى اأو الفقر ي�سير 

�سماحته اإلى اأنه ُيفتر�ض بالإن�سان اأن يكون جاّدًا �ساعيًا، وكم 

لهم  تحقق  التي  المادية  القدرات  اأب�سط  يمتلكون  اأنا�ض  من 

يح�سدهم  التي  ال�سعادة  يعي�سون  اأنهم  اإّل  الحاجات  اأدن��ى 

لتحقيق  فقرهم  حّفزهم  فقراء  من  وك��م  الآخ���رون؟  عليها 

من  والأمثلة  �سعيد؟  من  اأكثر  على  الإنجازات  واأهم  اأ�سعب 

حولنا ت�سهد على ذلك.

* كماليات موهومة
تاأمين  على  الم�ساعدة  في  التدبير  ح�سن  ل��دور  وبالن�سبة 

الموارد  ن�سبت  اأو  قّلت  واإن  حتى  لالإن�سان  الأ�سا�ض  الحاجات 

المادية بين يديه، يتوقف �سماحة ال�سيد علي فح�ض عند الحديث 

بالقول:  وي���ردف  المعي�سة«  ن�سف  التدبير  »ح�سن  ال�سريف 

تعريف  وفي  ال�سعي.  هو  الآخر  الن�سف  يكون  اأن  على 

الدقيق  المعنى  اأن  اإلى  �سماحته  ي�سير  التدبير  ح�سن 

الإن�سان  يقاي�ض  اأن  هو  المفهوم  لهذا 

وبين  الواقعية  الفعلية  حاجاته  بين 
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بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 33، �ض 1.490 ))

عيون الحكم والمواعظ، علي بن محمد الليثي الوا�سطي، �ض 1.370 ))

الهوام�ش

الإمكانات،  ي�سرف هذه  ل  بحيث  لديه  تتوافر  التي  الإمكانات 

خا�سة عندما تكون محدودة، اإّل فيما 

ينبغي  ذل��ك  ولتحقيق  ���س��روري.  ه��و 

حاجاته  جدولة  اإل��ى  يعمد  اأن  للفرد 

التي  الكماليات  في  يغرق  ول  الفعلية 

ح�سب  الناعمة  الحرب  وعبر  قنعنا، 
ُ
اأ

قوله، باأنها من اأ�سا�سيات الحياة واأي 

عي�ض ل يقوم اإل بها ومعها وهذا وهم 

اأن  اأهمية  على  �سماحته  ويوؤكد  كبير. 

يقتنع كل منا باأن الحياة غير مرتبطة 

من  ال�سئيلة  الإمكانات  ذا  ويحّذر  بالكماليات،  وثيقًا  ارتباطًا 

ذوو  يحققه  قد  ما  ال�سّيق  المادي  بو�سعه  يحقق  باأن  يطمع  اأن 

الإمكانات العالية اإذ اإنه لن ي�ستطيع ذلك و�سيغرق في الإحباط 

والقرو�ض  والديون  الهموم  في  غارقًا  نف�سه  يجد  وقد  والف�سل 

فيطيح بما يملكه من اأ�سا�سيات على ح�ساب كمالياته الموهومة.

* لعبة ال تنتهي
ل�سخ�سية  الوعي  ر�سم  اإعادة  اإلى  بالدعوة  �سماحته  وختم 

اإلى الكماليات  ر�سالية تعتبر اأن الأ�سا�ض لي�ض المظهر وال�سعي 

والمهاراتي  والأدب��ي  والثقافي  العلمي  البناء  هو  الأ�سا�ض  واإنما 

الو�سع  و�سيغة  التحا�سد  �سيغة  من  الخروج  على  يقوم  ال��ذي 

الجتماعي المكذوب الذي يدفعنا اإلى �سوء التدبير والدخول في 

لعبة الكماليات التي ل تنتهي عند حد.

* الخاتمة
الأ�سا�ض  المدماك  ت�سكل  ذهبية  قاعدة  التدبير  ح�سن  اإن 

اأ�سرة،  لكل  ومدرو�ض  متوازن  اقت�سادي  لواقع  الأول��ى  واللبنة 

يق وترفع �سوَر اأماٍن  قاعدة تخّفف من وطاأة الواقع المادي ال�سّ

القانع  به  ال�سبيل نحو غنًى ير�سى  وتي�ّسر  الأيام  في وجه غدر 

لر�سولنا  نورانية  كلمات  عّبرت  وق��د  ونعمه.  تعالى  اهلل  ب��رزق 

الأكرمP عن ذلك حيث قال: »اإن الموؤمن اأخذ من اهلل اأدبًا، 

اإذا و�ّسَع عليه اقت�سد، واإذا اأقتر عليه اقت�سر«.

�لزميلة �سوز�ن �سعيتو تحاور �ل�سيد علي فح�ص
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ال�سيخ م�سطفى ق�سير)*(

الّنا�س  من  االأغلب  االأع��ّم  نجد  ال�سعبية  الثقافة  في 

وهذا  وال�سقاء،  الفقر  وبين  والغنى  ال�سعادة  بين  يربط 

تحديد  وعلى  والغنى،  الفقر  من  المراد  فهم  على  يتفّرع 

معنى ال�ّسعادة الحقيقية وال�سقاء الحقيقي. من الطبيعي 

اأن ي�سعى االإن�سان للو�سول اإلى عوالم ال�سعادة واأن يبتعد 

عن  النظر  بقطع  ال�سقاء،  عالم  اإلى  الموؤّدية  ال�ّسبل  عن 

الموجبات  ومعرفة  الت�سخي�س  ودّق��ة  الروؤية  �سوابّية 

االّتجاهات  من  اأي  اإلى  فعاًل  الموؤّدية  وال�ّسبل  الواقعّية 

التي نطلبها اأو نتوّقاها ونحذرها.
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* تحرير المفهوم
ال��َف��ْق��ر: ال��ح��اج��ة، وف��ع��ُل��ه الْف��ِت��ق��اُر، 

ابن  قال  الِغنى.   �سد  وهو  َفِقيٌر.  والنعت 

ال�سكيت: الَفِقيُر الذي له ُبْلَغٌة من العي�ض، 

الَفِقيُر الذي ل �سي ء  عرابي: 
َ
وقال  ابن الأ

له، قال: والم�سكين مثله))1. 

ن�سبّي  بمعنى  ت���ارة  الحاجة  وت��وؤخ��ذ 

العتبارية،  والحاجات  بالرغبة  يرتبط 

ي�سبع  ما  اإل��ى  بالحاجة  الإن�سان  ك�سعور 

النظر عن  بقطع  ورغباته  وميوله  �سهواته 

مدى ال�سطرار اإليها وعدمه، ومدى توقف 

اأه��داف  على  وانعكا�سها  عليها،  الحياة 

الخلقة والم�سير النهائي لالإن�سان. 

بمعنى  ي��وؤخ��ذ  ك��ذل��ك  الغنى  اأن  كما 

الموجودات  ك��ل  ع��ن  المطلق  ال�ستغناء 

بمعنى  يوؤخذ  وق��د  اإليها،  الحاجة  وع��دم 

ن�����س��ب��ي ك��ال���س��ت��غ��ن��اء ع���ن ال��ط��ل��ب وع��ن 

التي  الأ�سياء  من  الكثير  وعن  الكماليات 

الغنى  اأو  اإليها،  وي�سعون  النا�ض  يطلبها 

بها  ي��رغ��ب  ال��ت��ي  الأ���س��ي��اء  ت��وف��ر  بمعنى 

ويريدها.

ال�سائع في ال�ستعمال العرفي ال�سعبي 

هو الفقر والغنى الب�سري المادي المتعلق 

بالحاجات المعي�سية. 

تطبيق  ذل��ك  على  النا�ض  ي��ف��ّرع  وق��د 

اأن  فيعتبرون  وال�سقاء،  ال�سعادة  عنوان 

ومتطلبات  ال��ك��ري��م  العي�ض  �سبل  ت��وّف��ر 

الرفاهية المعي�سّية يج�ّسد ال�سعادة. وهذا 

ال�سعادة  لمعنى  خا�سًا  فهمًا  ي�ستبطن 

باإ�سباع  المفهومين  ب��رب��ط  وال�����س��ق��اء، 

والمعي�سّية،  الماّدية  والرغبات  الحاجات 

ال�سعادة  اأن  مع  وال��ث��روة،  الرفاه  وتحّقق 

اأخرى لها عالقة بالر�سا وال�سعور  م�ساألة 

يقّرب  ال��ذي  بالتجاه  تجري  الأم��ور  ب��اأن 

فالم�ساألة  وغاياته،  اأهدافه  من  الإن�سان 

مرتبطة بفهم الإن�سان لالأهداف والغايات 

ومن  تحقيقها،  وعليه  اإليها  ي�سير  التي 

هنا يبداأ الختالف في النظرة اإلى الفقر 

والغنى واإلى ال�سعادة وال�سقاء.

* غاية االإن�سان من الدنيا تحدد 
و�سيلة �سعادته   

والو�سيلة  الغاية  بين  نمّيز  اأن  ينبغي 

الو�سائل  على  اهتمامنا  كّل  ن�سّب  ل  لكي 
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واأهداف.  غايات  اأنها  متخّيلين  والأدوات 

ويتلّذذ  ويتنّعم  لياأكل  ُيخلق  لم  الإن�سان 

وح�سب.  ي�ست�سعرها  ال��ت��ي  ب��ال�����س��ه��وات 

ك�سبه  اأج��ل  من  النا�ض  يعمل  ال��ذي  المال 

والح�سول عليه وجمعه وادخاره لي�ض �سوى 

المعي�سة.  متطّلبات  على  للح�سول  و�سيلة 

غايات  لبلوغ  و�سيلة  هي  نف�سها  والمعي�سة 

لالإن�سان  يحّدد  الغايات  َفهم هذه  اأخرى. 

م�سار حياته واأولوياته ويرتب خطواته بما 

ين�سجم مع بلوغ المرام.

بالر�سا  �سعر  ذل���ك  ف��ي  ن��ج��ح  ف����اإذا 

الحياتية  المعاناة  م��ع  حتى  وال�����س��ع��ادة، 

وجد  رب��م��ا  ب��ل  المعي�سّية،  وال�سعوبات 

البالءات  مع  وتعامل  الفقر،  في  �سعادته 

كيف  وع��رف  والر�سا  بالت�سليم  الدنيوية 

الّت�سليم  على  نف�سه  لتربية  ذل��ك  ي�سّخر 

اإلى  لي�سل  بق�سائه،  والر�سا  اهلل،  لأم��ر 

درجة الإح�سا�ض بلذة الجوع في ر�سا اهلل 

والطمئنان في طريق طاعته.

لل�سقي  ال���ق���راآن���ي  ال��و���س��ف   *
وال�سعيد    

ل  القراآنية  الن�سو�ض  اأن  الالفت  من 

الحياة  في  اإل  وال�سقاء  ال�سعادة  تتناول 

ال�����س��ع��ادة  اأن  ي��ع��ن��ي  وه����ذا  الأخ����روي����ة. 

دار  في  بالر�سوان  الفوز  هي  الحقيقية 

الدائمة،  الحقيقية  الحياة  وف��ي  الخلد 

ال��دار  تلك  في  اأي�سًا  الحقيقي  وال�سقاء 

عندما يالقي الخا�سر م�سيره الجهنمي، 

ويفد على رّبه �سفر اليدين ويعّر�ض نف�سه 

ل�سخط المولى عّز وجل.

قال تعالى: {َيْوَم َياأِْت ال َتَكلَُّم َنْف�ٌص �إاِلَّ 

ِباإِْذِنِه َفِمْنُهْم �َسِقيٌّ َو�َسعيٌد} )هود: 05)(. 

الحقيقية  ال�سعادة 

ه������ي ال����ف����وز 

بالر�سوان ف��ي دار 

الخ��لد وف�ي الحياة 

الحقيقية ال�دائ�م�ة
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��ِة  ��ذي��َن ���ُس��ِع��ُدو� َف��ِف��ي �ْل��َج��نَّ �����ا �لَّ مَّ
{َو�أَ

���م���او�ُت  خ���اِل���دي���َن ف��ي��ه��ا م���ا د�َم�������ِت �ل�������سَّ

����َك َع��ط��اًء َغ��ْي��َر  َو�اْلأَْر�������صُ �إِالَّ م��ا ���س��اَء َربُّ

َمْجُذوٍذ} )هود: 08)(. 

ويمكن لنا اأن نعّدي ال�سعادة وال�سقاء 

مزرعة  باعتبارها  ال��دن��ي��ا  ال��ح��ي��اة  اإل���ى 

تظهر  الأخ��روي��ة  ال�سعادة  ولأن  الآخ���رة، 

مقدماتها في معتقدات الإن�سان وب�سيرته 

الإن�سان  ي�سعر  وهذا  الدنيا،  في  واأعماله 

ب��الرت��ب��اط ب��خ��ال��ق��ه واأّن�����ه ي��ق��ت��رب منه 

رحاب  في  بالطماأنينة  وي�سعر  ويناجيه 

رحمته.

��ُه  نَّ
َ
اأ  Qِمِنيَن اْلُموؤْ ِم��ي��ِر 

َ
اأ َع��ْن  روى 

ِمَن 
َ
ِعيُد َمْن َخاَف اْلِعَقاَب َفاأ َما ال�سَّ َقاَل: »اإِنَّ

ِة  اْلَجنَّ َلى  اإِ َوا�ْسَتاَق  ْح�َسَن 
َ
َفاأ َواَب  الثَّ َوَرَجا 

ْدَلَج«))1. 
َ
َفاأ

في   Qاهلل ع��ب��د  اأب���ي  ع��ن  وروي 

َق��اَل:  اأن��ه  ومنها  الزنديق،  اأ�سئلة  ج��واب 

 :Qَقاَل َقاَوُة؟  ال�سَّ َوَما  َعاَدُة  ال�سَّ »َفَما 

ِعيُد  ال�سَّ ِب��ِه  َك  َتم�سَّ َخْيٍر  �َسَبُب  َعاَدُة  ال�سَّ

َقاَوُة �َسَبُب ِخْذَلٍن  َجاِة َوال�سَّ اإَِلى النَّ ُه  َفَيُجرَّ

َوُكلٌّ  اْلَهَلَكِة  اإَِل��ى  ُه  َفَجرَّ ِقيُّ  ال�سَّ ِبِه  َك  َتم�سَّ

ِ َتَعاَلى«)13.
َّ

ِبِعْلِم اهلل

الغنى  بين  ت���الزم  ه��ن��اك  ه��ل   *
وال�سعادة؟

غ�ّض  وم��ع  الدنيوي  بالمقيا�ض  حتى 

لل�سعادة،  الأخ���روي  المعيار  ع��ن  النظر 

ال�سعادة  ب��ي��ن  ت���الزم  م��ن  ه��ن��اك  فلي�ض 

والغنى، وذلك لالأ�سباب التالية:

)ـ الغنى ل يو�سل الإن�سان بال�سرورة اإلى 

بلغ  فكّلما  والكتفاء.  بالر�سا  ال�سعور 

في  ارت��ق��ى  الغنى  م��رات��ب  م��ن  مرتبة 

هّمه  و�سار  اأخرى،  مرتبة  اإلى  الطلب 

الو�سول اإلى تلك المرتبة. فَعْن الإمام 

ِميُر 
َ
اأ »َك��اَن  َق��اَل:   Q ِ َعْبِد اهللَّ ِب��ي 

َ
اأ

ْن  اإِ اآَدَم  اْب��َن  َيُقوُل:   Qاْلُموؤِْمِنيَن

َفاإِنَّ  َيْكِفيَك  َما  ْنَيا  الدُّ ِمَن  ُتِريُد  ُكْنَت 

ْي�َسَر َما ِفيَها َيْكِفيَك َواإِْن ُكْنَت ُتِريُد َما 
َ
اأ

َل َيْكِفيَك َفاإِنَّ ُكلَّ َما ِفيَها َل َيْكِفيَك«)14.

ولذا كانت القناعة كنزًا ل يفنى ومن 

لالإن�سان  توفر  لأنها  الغنى  مظاهر  اأه��م 

ِم��ي��ِر 
َ
اأ ق��ال  ب��الك��ت��ف��اء،  وال�سعور  الر�سا 

اْلُموؤِْمِنيَنQ: »اْلَقَناَعُة َماٌل َل َيْنَفُد«)15. 

 L ِ
َّ

ِبي َعْبِد اهلل
َ
ْو اأ

َ
ِبي َجْعَفٍر اأ

َ
وَعْن اأ

ِمْن  َفُهَو   
ُ َّ
َرَزَق��ُه اهلل ِبَما  َقِنَع  »َمْن  َقاَل:  ه  اأنَّ

ا�ِض«)16.  ْغَنى النَّ
َ
اأ
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من  جملة  ل��الإن�����س��ان  ي��وف��ر  ق��د  الغنى  )ـ 

ولكن  معي�سته،  ومتطلبات  حاجاته 

ي�سعر  ما  كل  الإن�سان  يمنح  ل  الغنى 

المعنوية  الناحية  من  اإليه  بالحاجة 

اأن  �سك  ول  وال��روح��ي��ة،  والعاطفية 

النق�ض في هذه الجوانب يوقع الإن�سان 

في العديد من الهموم والغموم.

خالية  حياة  لالإن�سان  ي�سمن  ل  الغنى  3ـ 

وال�سحّية  الج�سدّية  ال��ب��الءات  م��ن 

على  القدرة  َفَقد  بها  ابتلي  اإذا  التي 

وتنّغ�ض  الدنيا،  بملذات  ال�ستمتاع 

عي�سه. 

4ـ الّنعم الوفيرة تحّمل الإن�سان م�سوؤوليات 

تكليف،  نعمة  ك��ل  فمقابل  بح�سبها 

ر في القيام بالّتكليف واأداء  ورّبما ق�سّ

ال��ّن��ع��م ال��وف��ي��رة 

ت�ح��ّمل الإن�س���ان 

م�������س���وؤول���ي���ات 

بح�سبها فمق��اب�ل 

ك�ل نعم�ة تكليف
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الهوام�ش

وهذا  نقمة،  اإلى  فتتحول  الّنعمة  حّق 

باب من اأبواب ال�ّسقاء.

 Q ِ اهللَّ َع��ْب��ِد  ِب���ي 
َ
اأ َع��ْن  روي  فقد 

ِباْلَي�ِسيِر   ِ
َّ

اهلل ِم��َن  ��َي  َر���سِ »َم��ْن  َق���اَل:  ��ه  اأنَّ

ِمَن  ِباْلَي�ِسيِر  ِمْنُه   
ُ َّ
اهلل َي  َر�سِ اْلَمَعا�ِض  ِمَن 

اْلَعَمِل«)17.

* الموقف ال�سليم
الإن�سان  اأن  يدرك  اأن  للموؤمن  ينبغي 

في  واأن���ه  للدنيا،  ولي�ض  ل��الآخ��رة  مخلوق 

الدنيا يعي�ض في �سفر، فليتعامل معها على 

اأنها متاع م�سافر ياأخذ منها ما يحتاجه في 

مق�سده،  عن  بها  ين�سغل  ول  فقط  �سفره 

��َك  ���َك ك���اِدٌح �إِلى  َربِّ نَّ ��َه��ا �اْلإِْن�����س��اُن �إِ يُّ
{ي��ا �أَ

{َوما   ،)6 )الإن�سقاق:  َفُمالقيه}  َكْدحاً 

ْنيا  �لدُّ �ْل��َح��ي��اِة  َفَمتاُع  �َسيْ ٍء  ِم��ْن  �أُوت��ي��ُت��ْم 

�أََف��ال  َو�أَْبقى   َخْيٌر   ِ �للَّ ِعْنَد  َوم��ا  َوزيَنُتها 

َتْعِقُلوَن} )الق�س�ض: 60(. 

على  نف�سه  يرّبي  اأن  للعاقل  ينبغي  كما 

القناعة والنظر اإلى الحاجات الواقعية وعدم 

مقاي�سة حاله مع اأحوال اأهل النعم والأغنياء.

ق��ال:   Qَجْعَفٍر ب���ي 
َ
اأ الإم���ام  َع��ْن 

ُهَو  َم��ْن  اإَِل���ى  ��ُرَك  َب�����سَ َيْطَمَح  ْن 
َ
اأ ����اَك  »اإِيَّ

: {َفال   َعزَّ َوَجلَّ
ُ َّ
َفْوَقَك َفَكَفى ِبَما َقاَل اهلل

َوَقاَل: �أَْوالُدُه����ْم}.  َوال  �أَْمو�ُلُهْم  ُتْعِجْبَك 

��ْع��ن��ا ِب��ِه  نَّ َع��ْي��َن��ْي��َك �إِل���ى  م��ا َم��تَّ {َوال َت���ُم���دَّ

َفاإِْن  ْنيا}.  �لدُّ �ْلَحياِة  َزْهَرَة  ِمْنُهْم  �أَْزو�جاً 

 P ِ َدَخَلَك �َسيْ ٌء َفاْذُكْر َعْي�َض َر�ُسوِل اهللَّ

ْمَر  التَّ َوَح��ْل��َواُه  ِعيَر  ال�سَّ ُق��وُت��ُه  َك��اَن  َما  َفاإِنَّ

َعَف اإَِذا َوَجَدُه«)18.  َوَوُقوُدُه ال�سَّ

اأ�سوة   Pر�سول اهلل اتخذ من  ومن 

فقد ُرِوَي َعنهP اأنه قال: »اْلَفْقُر َفْخِري 

»اللَُّهمَّ  ي��َق��ْول:  ك��ان  واأن��ه  ْفَتِخُر«)19. 
َ
اأ َوِب��ِه 

ِمْتِني ِم�ْسِكينًا َواْح�ُسْرِني 
َ
َواأ ْحِيِني ِم�ْسِكينًا 

َ
اأ

ِفي ُزْمَرِة اْلَم�َساِكيِن«)0)1.

بالغنى  يتفاخر  من  كل  بر�سم  وه��ذا 

الفقراء  على  يتعالى  م��ن  وك��ل  وال��ث��راء، 

ويحتقرهم  بهم  وي�ستهين  والم�ساكين 

لفقرهم.
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اأن  ويمكن  الدنيا،  الحياة  زينة  هم  االأوالد 

من  كانوا  اإذا  االآخ��رة،  الحياة  في  عونًا  يكونوا 

باأنواع   � تعالى   � اهلل  يدعون  فهم  ال�سالحين، 

الدعاء الأجل والديهم.

ال�سادق اهلل  عبد  اأب��ي  االإم��ام  عن  ورد  فقد 

Q اأّنه قال: »اإّن فالنًا )�سّمى ا�سم رجل( قال: 

اإّني كنت زاهدًا في الولد حّتى وقفت بعرفة، فاإذا 

يا  ويقول:  ويبكي،  يدعو  �ساب  غالم  جنبي  اإلى 

، فرّغبني في الولد حين �سمعت  رّب، والديَّ والديَّ

»مّر  قال:  اأّنه   Pاهلل ر�سول  عن  وورد  ذلك«))1. 

ثّم  �ساحبه،  ُيعّذب  بقبر   Qمريم ابن  عي�سى 

يا رّب،  فاإذا هو ال يعّذب، فقال:  مّر به من قابل 

مررت بهذا القبر عام اأّول وهو يعّذب، ومررت به 

اإليه: يا  العام فاإذا هو لي�س يعّذب؟ فاأوحى اهلل 

روح اهلل قد اأدرك له ولد �سالح، فاأ�سلح طريقًا، 

واآوى يتيمًا، فلهذا غفرت له بما عمل ابنه«))1.

االأوالد  بتن�سئة  االه��ت��م��ام  االأه����ل  وع��ل��ى 

وتربيتهم، وتهيئتهم ليكونوا �سالحين. وفي هذه 

ة باالأوالد. المقالة بع�س االأحكام الخا�سّ

اأحكام الأولد))/)(
ال�سيخ علي حجازي
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)ـ غ�سل المولود حين يولد
ال��ح��ي��اة،  اإل����ى  ال���م���ول���ود  خ����رج  اإذا 

المولود  يكون  اأن  ب�سرط  في�ستحّب غ�سله، 

غير  الغ�سل  ك��ان  ف��اإذا  ال�سرر،  من  اآمنًا 

م�سّر له يكون م�ستحّبًا.

)ـ االأذان واالإقامة
ي�ستحّب عند و�سع المولود الأذان في 

باأذان ال�سالة، والإقامة في  اليمنى  اأذنه 

اأذنه الي�سرى باإقامة ال�سالة.

3ـ التحنيك
ولدت��ه  حين  ال��ول��د  تحنيك  ي�ستحّب 

بتربة الإمام الح�سينQ وماء الفرات، 

باأن يتّم و�سع ماء الفرات على التربة، ثّم 

ذلك  ُيدخل  ث��ّم  وخلطهما،  مزجهما  يتّم 

اإلى حنك الولد، وهو  )التراب مع الماء( 

اأعلى باطن الفم.

4ـ الت�سمية
بالأ�سماء  ال��م��ول��ود  ت�سمية  ُي�ستحّب 

على  ال��ول��د  ح��ّق  م��ن  ف���اإّن  الم�ستح�سنة، 

الوالد اأن ي�سّميه با�سٍم ح�سن، واأّول ما يبّر 

الرجل ولده اأن ي�سّميه با�سٍم ح�سن.

5ـ اأف�سل االأ�سماء
اإّن اأف�سل الأ�سماء ما يت�سّمن العبودّية 

هلل )جّل �ساأنه(، كعبد اهلل، عبد الرحيم، 

وعبد الرحمن.

الأن��ب��ي��اء  اأ���س��م��اء  الف�سل  ف��ي  ويليها 

والأئمة R، واأف�سلها محّمد.

6ـ ا�سم محّمد
ي�ستحّب ت�سمية المولود با�سم محّمد، 

ترك  فيكره  اأولد  اأربعة  للرجل  ولد  واإذا 

اأن  ويكره  محّمد.  با�سم  اأحدهم  ت�سمية 

اأي  القا�سم،  باأبي  �ُسّمي محّمدًا  ُيكّنى من 

الولد الم�سّمى با�سم محّمد يكره اأن نكّنيه 

باأبي القا�سم.

7ـ حلق الراأ�س
اأن يحلق راأ�ض الولد في اليوم  � ي�ستحّب  اأ 

يت�سّدق  اأن  وي�ستحّب  كما  ال�سابع، 

ة. بوزن �سعره ذهبًا اأو ف�سّ
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ب � يكره اأن ُيحلق مو�سع من راأ�سه وُيترك 

مو�سع اآخر.

8ـ ختان الذكور
يظهر  بحيث  الغالف  قطع  هو  الختان   � اأ 

تمام الح�سفة.

كان  ب��اأن  مختونًا،  ال�سبي  ول��د  اإذا   � ب 

ال�����غ�����الف م���ق���ط���وع���ًا 

وج��وب  ي�سقط  بكامله، 

ا�سُتِحبَّ  واإن  ال��خ��ت��ان، 

على  ال��م��و���س��ى  اإم������رار 

المحّل لإ�سابة ال�سّنة.

ال���ذك���ور واج���ب،  � خ��ت��ان  ج 

ولكن ل يجب على الولّي 

اأن يختن ولده، والأحوط 

ا�ستحبابًا اأن يختنه فاإن فعله الولّي 

الذكر  بلغ  واإذا  الوجوب،  ي�سقط 

ولم يكن قد ُختن، يجب عليه اأن 

يختن نف�سه.

اأ�سلم الكافر ولم يكن  اإذا   � د 

الختان  عليه  يجب  مختونًا 

حّتى لو كان كبيرًا 

ط����اع����ن����ًا ف��ي 

ال�سّن.

ال��خ��ت��ان   � ه��� 

ل�سّحة  ���س��رط 

في  ال����ط����واف 

عمرة،  اأو  حّج 

����س���واء اأك���ان���ا 

اأم  واج�����ب�����ي�����ن 

م�ستحّبين، فال ي�سّح 

ال��ط��واف م��ن ال��ذك��ر غير 

المختون.

�سّحة  في  �سرطًا  لي�ض  هو  نعم 

فت�سّح  العبادات،  و�سائر  ال�سالة 

ال�سالة من غير المختون. 

و � ل ي�سترط الإ�سالم في الخّتان، فيجوز 

اأن يكون الخّتان كافرًا.

9ـ الوليمة
عند  ال��ول��ي��م��ة  ت�ستحّب 

الولدة، ويجوز تاأخيرها عن 

ب��اأّي��ام قالئل.  ال����ولدة  ي��وم 

عند  الوليمة  وت�ستحّب  كما 

الختان، واإذا ختن الولد في 

ال�سابع  قبل  اأو  ال�سابع  اليوم 

فيمكن اأن يقيم وليمة واحدة 

بنّية الولدة والختان معًا.

الوليم��ة  ت�ستح��ّب 

عند الولدة، ويجوز 

تاأخيره��ا ع��ن يوم 

الولدة باأّيام قالئل
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0)ـ العقيقة
اأ � العقيقة هي الذبيحة التي 

ت��ذب��ح ل��ل��م��ول��ود ال��ذك��ر 

والأنثى.

والأنثى  للذكر  العقيقة   � ب 

من الم�ستحّبات الأكيدة.

في  ت��ك��ون  اأن  ي�ستحّب   � ج 

اليوم ال�سابع. واإذا مّرت 

ُيعّق  ولم  ال�سبعة  الأّي��ام 

عن المولود ل ي�سقط ا�ستحبابها، فاإذا 

بلغ الولد ولم ُيعّق عنه ي�ستحّب اأن يعّق 

دون  اإن�سان  م��ات  اإذا  بل  نف�سه،  عن 

عقيقة ُي�ستحّب اأن ُيعّق عنه بعد موته.

بحيوان  الذكر  عن  ُيعّق  اأن  ُي�ستحّب   � د 

ذكر، وعن الأنثى باأنثى.

ه� � ل بّد اأن تكون العقيقة من اأحد الأنعام 

الثالث: الغنم وي�سمل الماعز، والبقر، 

والإبل. ول بّد من الذبح اأو النحر، ول 

يكفي اأن ي�ستري لحمًا جاهزًا، كما ل 

يكفي الت�سّدق بثمنها.

ال��ِرج��ل  القابلة  ُتعطى  اأن  ُي�ستحّب   � و 

الربع،  ُتعطى  اأن  والأف�سل  وال���ورك، 

ال��ذي  ال��رب��ع  يعطيها  اأن  والأف�����س��ل 

عدم  ومع  وال��ورك.  الِرجل  فيه  يكون 

لالأم  ة  الح�سّ هذه  ُتعطى  قابلة  وجود 

لتت�سّدق بها.

اأن  � يجوز تفريق العقيقة لحمًا، ويمكن  ز 

ُتطبخ  اأن  ويجوز  كما  وت��ف��ّرق،  ُتطبخ 

الموؤمنين،  من  جماعة  اإليها  وُيدعى 

واأن يكون عددهم ع�سرة وما 

ويدعون  منها  وياأكلون  زاد، 

للولد.

ح � ُيكره اأكل الوالدين منها.

ال�سيعة  و�سائل  في  ورد   � ط 

 Qال�سادق الإم��ام  عن 

اأّنه قال: »تقول على العقيقة 

اهلِل  ب��ا���س��ِم  ع��ق��ق��ت:  اإذا 

عن  عقيقٌة  ال��ل��ُه��مَّ  وب����اهلِل، 

بدِمِه،  ودُمها  بلحِمِه،  لحُمها  ف��الن، 

وعظُمها بعظِمِه، الّلهّم اجعْلُه وقاًء لآِل 

محّمدR«)13. وورد غير ذلك.

و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج ))، �ض 1.355 ))

م. ن، ج 6)، �ض 1.338 ))

م. ن، ج ))، �ض 6)1.4 3)

الهوام�ش

اإن�س��ان  اإذا م����ات 

دون ع��ق��ي���ق���ة 

ُيعّق  اأن  ُي�ستح��ّب 

موت��ه بع��د  عن��ه 
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فقد الولد
ال�سيد �سامي خ�سرا

الولد،  موِت  احت�ساُب  وُي�ستحب  الولد.  فقد  االبتالءات  اأ�سد  من 

ا اأن ُي�ساب بِفلذة كِبِده، وهو  وال�سبُر عليه، اإذ من الممكن لكل واحد منَّ

ة R. لذا، من المفيد اأن نتعّلم من طريقة  اأمٌر اأ�ساب االأنبياَء واالأئمَّ

تعاملهم مع هذا الحدِث الَجَلل، فهم يعرفون من االأ�سرار وِنعم اهلل ما 

ال نعرف.

عن ر�سول اهللP اأنه قال:

»خم�س ما اأثقلهن في الميزان: »�سبحان اهلل والحمد هلل وال اإله اإال 

اهلل واهلل اأكبر والولد ال�سالح يتوّفى لم�سلم في�سبر ويحت�سب«))1

* ِحكمة اهلل تعالى وكرمه
ورد اأنَّ مولنا ر�سول اهللP دخل 

ابُنها  القا�سم  مات  حين  خديجة،  على 

وهي تبكي، فقال لها: ما ُيبكيِك؟ فقالت: 
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ابن، فبينما هو يم�سي ويلعب بين يديه، 

اإذ غ�ض ومات ... فلما اأخرجه للدفن، 

ول  اأولدن����ا،  يقتل  م��ن  »�سبحان  ق���ال: 

نزداد له اإل حبًا«)14.

* الولد ي�سفع الأبويه
النبي يجيء  ك��ان  رج��اًل  اأن  وروي 

النبي عنه  و���س��األ  �سبي،  وم��ع��ه   P

اإن  له  فقيل  عنه،  انقطع  اأن  بعد   P

ابنه مات. 

لتعزيته،  بزيارته   Pالنبي فقام 

فلما دخلP على الرجل وجده حزينًا 

كئيبًا، فعّزاه، فقال الرجل:

يا ر�سول اهلل، كنت اأرجوه لكبر �سني 

و�سعفي.

يا خديجة،  فقال:  فبكيت،  دري��رٌة  ت  درَّ

القيامة،  ي��وم  ك��ان  اإذا  ين، 
ْ
� تر�سَ اأم��ا 

قائم،  وهو  ة،  الجنَّ باب  اإل��ى  تجيئي  اأن 

ة، وُينِزَلِك  فياأخَذ بيِدك، وُيدِخَلِك الجنَّ

اأف�سَلها؟! وذلك لكل موؤمن، اإنَّ اهلل عزَّ 

الموؤمن  ي�سُلَب  اأن  واأكرُم من  اأحكُم  جلَّ 

به بعدها اأبدًا«))1. ثمرَة فوؤاِده، ثم ُيعذِّ

ومن اآثار الت�سليم لأمر اهلل عز وجل 

بما  ير�سى  اأنه  المتدّين،  �سلوكيات  في 

جعل اهلل له، ولو كان على خالف رغبته، 

اأو كان ذلك فقد عزيز لأن »راأ�ض طاعة 

اأحب  فيما  اهلل،  �سنع  بما  الر�سا  اهلل، 

العبد وفيما كره...«)13.

 Qال�سادق ل��الإم��ام  ك��ان  فقد 
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:Pفقال ر�سول اهلل

القيامة  ي��وم  يكون  اأن  ي�سرك  »اأم��ا 

اأدخ��ل  ل��ه:  فيقال  )بجنبك(،  ب��اإزائ��ك 

الجنة، فيقول: ربي، واأب��واي، فال يزال 

ي�سفع، حتى ي�سفعه اهلل عز وجل فيكم، 

ويدخلكم الجنة جميعًا«؟ )15.

مظعون،  بن  لعثمان  ولد  توفي  ولما 

داره  ف��ي  وات��خ��ذ  ح��زن��ه،  عليه  ا���س��ت��د 

م�سجدًا يتعّبد فيه.

بذلك،   Pالنبي ع��رف  وعندما 

قال له:

لم  وج���ّل،  ع��ّز  اهلل  اإّن  عثمان،  »ي��ا 

رهبانية  اإنما  الرهبانّية،  علينا  يكتب 

اأمتي الجهاد في �سبيل اهلل، يا عثمان بن 

مظعون: اإن للجّنة ثمانية اأبواب، وللنار 

األ  ي�سّرك  اأف��ال  اأب���واب،  �سبعة 

وجدت  اإل  منها  بابًا  تاأتي 

اب��ن��ك ب��ج��ن��ب��ه، اآخ����ذًا 

ب��ح��ج��زت��ك )م��و���س��ع 

لك  لي�سفع  الحزام(، 

اإلى ربه عز وجل؟«)16.

* بيت الحمد
قب�ض  »اإذا  ال�سريف:  الحديث  وفي 

� واهلل اأعلم بما قال العبد�  ولد الموؤمن 

فالن؟  ول��د  قب�ستم  المالئكة:  في�ساأل 

ف��ي��ق��ول��ون: ن��ع��م رب��ن��ا. ف��ي��ق��ول: ف��م��اذا 

ربنا،  ح��م��دك  فيقولون:  ع��ب��دي؟  ق��ال 

له  ابنوا  تعالى:  اهلل  فيقول  وا�سترجع. 

وه بيت الحمد«)17. بيتًا في الجنة، و�َسمُّ

* ُجنَّة ح�سينة
و�ساأل النبي امراأة هل لها فرط؟

في   :Pف�ساألها ن��ع��م،  ق���ال���ت: 

الجاهلية اأم في الإ�سالم؟

قالت: بل في الإ�سالم، فقال ر�سول 

: Pاهلل

ة ح�سينة«)18. ة ح�سينة، ُجنَّ »ُجنَّ

َمَرها
َ
اأ ولدها،  لموت  حزنت  وِلَمْن   

P بتقوى اهلل عز وجل وال�سبر، ثم 

قال لها:

باب  على  ت��َرْي��ن��ه  اأن  تحبين  »اأم���ا 
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الجنة، وهو يدعوك اإلينا؟

قالت: بلى.

قالP: فاإنه كذلك«)19.

* ملء االأر�س ثوابًا
فحزن  ول���د،   Qلداود »وم���ات 

عليه حزنًا �سديدًا، فاأوحى اهلل عز وجل 

الولد  هذا  يعدل  كان  ما  داود،  يا  اإليه: 

عندك؟

ملء  يعدل عندي  رب  يا  ك��ان  ق��ال: 

الأر����ض ذه��ب��ًا. ق���ال: فلك ع��ن��دي يوم 

القيامة ملء الأر�ض ثوابًا«)0)1.

* ال َن�سقي اإال اآباءنا
ُروي اأّن اأحد ال�سالحين كان يعر�ض 

من  فا�ستيقظ  فياأبى،  التزويج،  عليه 

زّوجوني...  يقول:  وهو  يوم،  ذات  نومه 

ف�سئل عن ذلك، فقال: »لعل اهلل يرزقني 

ولدًا ويقب�سه... لأني راأيت في المنام، 

كاأن القيامة قد قامت، وكاأني في جملة 

العط�ض  وبي من  الموقف،  الخالئق في 

الخالئق  وك��ذا  قلبي،  يقطع  اأن  كاد  ما 

من �سدة العط�ض والكرب، فبينما نحن 

كذلك، واإذا ِوْلدان يدخلون بين النا�ض، 

عليهم قناديل من نور، وباأيديهم اأباريق 

ي�سقون  ذه��ب،  من  واأك���واب  ف�سة،  من 

ت��ج��اوزوا  لكنهم  ال��واح��د،  بعد  ال��واح��د 

اإل��ى  ي��دي  ف��م��ددت  النا�ض،  م��ن  الكثير 

اأجهدني  فقد  ا�سقني،  قائاًل:  اأحدهم 

اإنما  ول��د،  فينا  لك  ما  فقال:  العط�ض، 

قالوا:  اأنتم؟  ومن  فقلت:  اآباءنا،  ن�سقي 

نحن من مات من اأطفال الم�سلمين«)))1.

الخ�سال، ال�سيخ ال�سدوق، �ض 67).1 ))

بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 6)، �ض 5).1 ))

الأمالي، الطو�سي، �ض 97).1 3)

م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج )، �ض 1.480 4)

بحار الأنوار، م. �ض، ج 79، �ض 9)).1 5)

جامع اأحاديث ال�سيعة، البروجردي، ج 3، �ض 1.507 6)

نهاية الأحكام، العالمة الحلي، ج )، �ض 89).1 7)

م�ستدرك الو�سائل، م. �ض، �ض 1.394 8)

م�سكن الفوؤاد، ال�سهيد الثاني، �ض 1.38 9)

م. ن، �ض 1.5 0))

انظر: م�سكن الفوؤاد، ال�سهيد الثاني، �ض 1.43 )))

الهوام�ش

ج��لَّ  ع��زَّ  اهلل  »اإنَّ 

من  واأك��رُم  اأحكُم 

اأن ي�سُل��َب الموؤمن 

ثم��رَة ف��وؤاِده، ث��م 

به بعدها اأبدًا« ُيعذِّ
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بن  يا�سر  ب��ن  عمار  اليقظان  اأب��و  ه��و 

عامر. كان عمار مع اأبويه واأخيه عبد اهلل 

به  وجاهروا  الإ�سالم،  اإلى  ال�سابقين  من 

لب�سوا 
ُ
واأ العذاب،  اأ�سد  ذلك  لأجل  بوا  َفُعذِّ

دروع الحديد ثم ُعّذبوا في ال�سم�ض على اأن 

ال�سيخ تامر حممد حمزة

ثالث وت�سعون �سنة، هجرًة وجهادًا و�سهادًة، ثالث وت�سعون �سنة 

موزعة بين الن�سرة للنبوة واالنت�سار لالإمامة. ثالث وت�سعون �سنة 

ثالث  التاأويل.  الأج��ل  جاهدهم  ثم  التنزيل  على  االأع��داء  جاهد 

كلها  الميادين  اأَِل��َف  غ��زوة.  اأو  واقعة  تفتقده  ولم  �سنة  وت�سعون 

واألَفْته. فتح عينيه على رمال مكة و�سبَّ في بدر واأُحد وحنين و�ساب 

والت�سعين في �سفين،  الرابعة  والب�سرة وتبوك وختم  الخندق  في 

الفائز  وال�سهيد  المحت�سب  للمجاهد  والمبارك  المديد  العمر  وهي 

عمار بن يا�سر.

يتركوا الإ�سالم وهم ياأبون ذلك، وكان يمر 

بهم ر�سول اهللP وهو يقول: »�سبرًا اآل 

يا�سر فاإن موعدكم الجنة« واأمه اأول �سهيدة 

في الإ�سالم. 

ط��وي��اًل  ف��ك��ان  الخلقية  ���س��ف��ات��ه  اأم����ا 

ح���واري���و 
ال���ن���ب���وة 
والإم��ام��ة  

يا�سر عّمار بن 
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بين  م��ا  بعيد  العينين  اأ���س��ه��ل  م�سطربًا 

المنكبين ول يغّير �سيبته وكان جعدًا ))1.

* عمار بين كالم اهلل وكالم ر�سوله
اأحاطت  التي  ال�سعبة  ال��ظ��روف  اإّن 

اأبي جهل و�سهادة  بيد  لأّمه  بعّمار من قتل 

اأبيه وعدم توّفر عنا�سر القوة للّدفاع عنه 

اأكرهته على اأن يعطي الم�سركين ما اأرادوه 

هو  ما  على  فبقي  قلبه  في  ما  واأما  بل�سانه 

 .Pالنبي بر�سالة  الع��ت��ق��اد  م��ن  عليه 

باأن عمارًا كفر   Pالر�سول خبر 
ُ
اأ حينما 

اإيمانًا  ُملئ  عمارًا  اإن  كال   :Pاأجابهم

من  قرنه اإلى قدمه وخالط الإيمان لحمه 

ر�سول  م�سح  يبكي  وه��و  اأت���اه  ول��ّم��ا  ودم���ه. 

واإن ع��ادوا لك فُعد لهم  وق��ال:  اهلل عينيه 

اأنزل اهلل تعالى فيه قوله: ))1. ثم  بما قلت 

َمْن  الَّ  �إِ �إي��َم��اِن��ِه  َبْعِد  ِم��ن   ِ ِب��اللهّ َكَفَر  {َم��ن 

)النحل:  ِباالإِيَماِن}  ُمْطَمِئنٌّ  َوَقْلُبُه  �أُْك��ِرَه 

06)( وقد اأجمع المف�سرون على نزولها في 
عّمار )13.

* ملكاته الباطنية
و�سفات  باطنية  بملكات  عّمار  تحّلى 

ال�سّديقين  مقام  يتبّواأ  جعلته  نف�سانية 

والأولياء وال�ّسهداء. واإليك بع�ض الن�سو�ض 

هذه  عليه  انطوت  ما  مكنون  تك�سف  التي 

ابرة والمحت�سبة:  ال�ّسخ�سية ال�سّ

اأ � متهجد و�ساحب ب�سيرة

ولم  الإح�ساء.  ح��ّد  ف��وق  المتهجدون 

غير  منهم  اأح���ٍد  ل��ذك��ر  ال��ق��راآن  يتعر�ض 

الأنبياء والأو�سياء على نحو الخ�سو�ض، اإل 

عمار بن يا�سر. وقد روي اأنه نزل فيه قوله 

مل��ئ  عم��ارًا  اإن 

اإيمان��ًا م��ن  قرن��ه 

اإل��ى قدم��ه وخالط 

الإيمان لحمه ودمه
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�َساِجًد�  �للَّْيِل  �آَناء  َقاِنٌت  ُهَو  ْن  مَّ
{�أَ تعالى: 

َربِِّه  َرْحَمَة  َوَيْرُجو  �اْلآِخ��َرَة  َيْحَذُر  َوَقاِئًما 

��ِذي��َن  َو�لَّ َيْعلَُموَن  ��ِذي��َن  �لَّ َي�ْسَتِوي  َه��ْل  ُق��ْل 

ْل��َب��اِب}  �اْلأَ ْوُل���و�  �أُ ��ُر  َي��َت��َذكَّ ��َم��ا  �إِنَّ َيْعلَُموَن  اَل 

)الزمر: 9(.  

نزلت  اأّن��ه��ا  عيا�ض  ب��ن  بكر  اأب��ي  فعن 

 14( اب��ن عبا�ض  وك��ذل��ك رواه���ا  ف��ي ع��م��ار 

َكاَن  {�أََو َمن  اأي�سًا نزل قوله تعالى:  وعنه 

ِبِه  َيْم�ِسي  ُنوًر�  َلُه  َوَجَعْلَنا  َفاأَْحَيْيَناُه  َمْيًتا 

)))( في عّمار.  ��ا���ِص} )الأن��ع��ام:  �ل��نَّ ِف��ي 

ولي�ض  اأخ���ر.  اآي���ات  ع��ّدة  اإليهما  وت�ساف 

غريبًا ما روته عائ�سة حيث قالت: »�سمعت 

ر�سول اهللP يقول فيه: عّمار ملئ اإيمانًا 

اإلى اأخم�ض قدميه«)15.

ب � باقة اأو�سمة

ا�ستاأذن  ق��ال:   Qعلي الإم��ام  عن 

فعرف  ي��وم��ًا   Pر���س��ول اهلل على  ع��ّم��ار 

المطيَّب  بالّطيب  م��رح��ب��ًا  ف��ق��ال:  �سوته 

قال:  الوليد  بن  خالد  وع��ن   .16( له  ائذنوا 

له  فاأغلظت  ك��الم  عمار  وبين  بيني  »ك��ان 

 :Pفقال  Pاهلل ر�سول  اإلى  ف�سكاني 

من عادى عمارًا فقد عاداه اهلل ومن اأبغ�ض 

عمارًا اأبغ�سه اهلل«)17. وعن اأن�ض عن النبي

ثالثة  اإل��ى  ت�ستاق  الجّنة  اإّن   « ق��ال:   P

علّي وعّمار و�سلمان«)18. 

ج � ما لهم ولعمار

اإن �سّدة الب�سيرة اّلتي كان يتحّلى بها 

عّمار اأزعجت الكثيرين، واإن قّوة ثباته على 

الحق زلزلتهم وو�سوح حّجته حّيرهم ولذا 

والتجروؤ  منه  النتقام  اإّل  اأمامهم  يكن  لم 

عليه في حياة الّنبيP الذي قال مقالته 

اإلى  يدعوهم  ولعّمار  لهم  ما  الم�سهورة: 

الجنة ويدعونه اإلى النار«)19. ومنها ما رواه 

مادحًا  ارتجز   Qعلّيًا اأن  ه�سام  اب��ن 

عمارًا عند بناء الم�سجد في المدينة حيث 

قال فيه: 

الم�ساجدا  يعمر  م��ن  ي�ستوي  ل 

ي�������داأب ف��ي��ه��ا ق���ائ���م���ًا وق����اع����دًا 

وم����ن ي����رى ع���ن ال���غ���ب���ار ح���ائ���دًا 

ولما  بها  يرتجز  فجعل  عمار  فاأخذها 
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اإنما  اأن��ه  بع�سهم  ظ��ّن  كثر 

ي��ع��ّر���ض ب��ه ف��ق��ال ل���ه: وق��د 

اليوم  منذ  تقول  ما  �سمعت 

اإن���ي  واهلل  ���س��م��ي��ة  اب����ن  ي���ا 

لأراني �ساأعر�ض هذه الع�سا 

ع�سا،  ي���ده  وف���ي  لأن���ف���ك، 

م��ن   Pالنبي ف��غ�����س��ب 

لهم  م��ا  ل��ه:  وق��ال  ت�سرفه، 

ولعمار )0)1. 

د � دائم الح�سور في الميادين

من تاريخ عمار بن يا�سر اأمران اأولهما: 

ل��م تخُل منه واق��ع��ة وك��ان دائ��م��ًا في  اأن��ه 

ال�سيخوخة  اأن  وثانيهما:  الأولى،  الخطوط 

لم تمنعه من الح�سور في ميادين الحرب 

عدة  �سهد  ال��ذي  وه��و  المبارزة  و�ساحات 

واأح��د  ر���س��ول اهللP كبدر  م��ع  م��ع��ارك 

وتبوك وهكذا فقد �سهد م�ساهد كثيرة مع 

عليQ، بل لم ينقل اأنه جبن في واقعة، 

بل دائمًا كانت الخطوط الأمامية ت�سهد له 

بذلك   Pالنبي له  �سهد  اأن  وكفاه فخرًا 

يا�سر  بن  »وع��م��ار   :Qلعلي ق��ال  حين 

ي�سهد معك م�ساهد غير واحدة لي�ض منها 

اإل وهو فيها، كثير خيره م�سيء نوره عظيم 

اأجره«)))1.

* تقتلك الفئة الباغية
هذه العبارة من اأخبار النبيP عن 

تتعلق  التي  الغيبية  الأم���ور 

بالم�ستقبل قالهاP لعمار 

ف��ي م��واط��ن م��ت��ع��ددة منها 

كانوا يرهقونه بحمل  حينما 

الم�سجد  ل��ب��ن��اء  ال��ح��ج��ارة 

ر�سول  يا   :Pللنبي فقال 

علّي  يحملون  قتلوني  اهلل 

النبي فاأخذ  يحملون،  ل  ما 

بيده  وف��رت��ه  ينف�ض   P

بالذين  لي�سوا  �سمية  اب���ن  »وي���ح  وق����ال: 

الباغية«)))1.  الفئة  تقتلك  اإنما  يقتلونك 

ومن المعلوم اأن عمارًا ا�ست�سهد في معركة 

�سفين �سد الخارجين على اإمام زمانهم، 

تنطبق  الباغية  الفئة  اأن  النتيجة  فتكون 

على معاوية وجي�سه. 

* عمار ال�سائم ال�سهيد    
من  التا�سع  في  الواقع  الخمي�ض  م�ساء 

�سفر �سنة 37 للهجرة وقد جنحت ال�سم�ض 

ينتظر  لبن  من  �سيح  عمار  وم��ع  للغروب 

و�سرب  ولما غربت  ليفطر  ال�سم�ض  غروب 

 Pاهلل ر���س��ول  »�سمعت  ق���ال:  ال�سيح 

يقول: اآخر زادك من الدنيا �سيح من لبن« 

ثم اقترب فقاتل حتى ا�ست�سهد )3)1. ولما بلغ 

ق���ال:........ رحم اهلل عمارًا  عليًا  الخبر 

يوم اأ�سلم ورحم اهلل عمارًا يوم قتل ورحم 

اهلل عمارًا يوم يبعث حيًا.

ال�س��يخوخ��ة ل����م 

تمنعه من الح�سور 

الحرب  ميادين  في 

و�ساح��ات المبارزة

اأحاديث اأم الموؤمنين عائ�سة، الع�سكري، ج0).1 ))

�سيرة ابن ه�س���ام، ج)، �ض4))، والعقد الفريد، ابن عبد ربه، 1 ))

ج4، �ض)34.

تف�سي���ر الآي���ة، ال�ستيع���اب والطب���ري والقرطب���ي واب���ن كثير 1 3)

وال�سيوطي وطبقات ابن �سعد.

الدر المنثور، ال�سيوطي، ج5، �ض 3)1.3 4)

ال�ستيعاب، ابن عبد البّر، ج 3، �ض 37)).1 5)

م. ن، �ض 38)).1 6)

مجمع الزوائد، الهيثمي، ج 9، �ض 93).1 7)

�سرح الأخبار، القا�سي النعماني المغربي، ج )، �ض )1.49 8)

بحار الأنوار، المجل�سي، ج )3، �ض 96).1 9)

اأحاديث اأم الموؤمنين عائ�سة، م. �ض، ج )، �ض )3).1 0))

بحار الأنوار، م. �ض، ج ))، �ض )1.34 )))

البداية والنهاية، ابن كثيرة، ج 3، �ض 36).1 )))

الطبقات الكبرى، ابن �سعد، ج 3، �ض 58).1 3))

الهوام�ش
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 �سحر الغالبون:
وفاًء للمقاومة وال�سهداء

حتقيق: فاطمة زعيرت مطر

من عبق التراب الجنوبي ودفء ال�ّسهل البقاعي، من طهارة 

االأر�س و�سموخ الجبل، من رياحين جب�سيت وقدا�سة النبي �سيت، 

اأبهى حلله فنيًا، واالأ�سخم  »الغالبون« �سحره؛ فبدا في  ا�ستقى 

اأ�سهر  ُيعّرف،  اأن  عن  االأغنى  هو  جماهيريًا.  واالأو�سع  اإنتاجيًا 

ناٍر على علم، حيث حظي جزوؤه االأول باأعلى ن�سبة ح�سور  من 

اللبنانية،  والدراما  المقاومة  دراما  م�سل�سالت  بين  جماهيرية 

في لبنان والعالم العربي على ال�سواء. 

في  وحلَّ  الثاني،  جزئه  في  »الغالبون«  م�سل�سل  علينا  اأطّل 

�سيافتنا فا�ستبدل ال�سهرات الرم�سانّية التراثّية ب�سهرات العّز 

اللبنانية  المقاومة  تاريخ  َد  ج�سَّ وتاألقًا.  نورًا  وزادها  والجهاد 

اكتنفها  التي  الحّية  التمثيلية  الم�ساهد  اأروع  في  االإ�سالمية 

الكثير من الت�سويق والواقعية. وبعد اأن �سّور لنا جزوؤه االأول، 

راغب  ال�سيخ  المقاومة  �سهداء  �سيخ  مع  المقاوم  العمل  بدايًة، 

حرب )ر�س( روى لنا جزوؤه الثاني م�ساهد م�سّورة عن العمليات 

البطولية اال�ست�سهادية واالقتحامية التي ازدادت وتيرتها في 

زمن �سيد �سهداء المقاومة ال�سيد عبا�س المو�سوي )ر�س(.

54



* �سخامة في االإنتاج والعمل
بالل  ال��غ��ال��ب��ون  م�سل�سل  منتج  ذك��ر 

الثاني  ال��ج��زء  اإن��ت��اج  »كلفة  اأن  زع���رور، 

نظرًا  ج���دًا«،  عالية  كانت  الم�سل�سل  من 

الجزء  مع  وبالمقارنة  العمل«.  ل�سخامة 

عدد  زي��ادة  الم�سل�سل  تطلب  فقد  الأول، 

عمليات  وتيرة  لرت��ف��اع  نظرًا  الممّثلين؛ 

المقاومة التي تّم تج�سيدها، وانطالقًا من 

اختالف ال�سيناريو المعتمد. فالجزء الأول 

ال�سهيوني  الحتالل  مرحلة  يحاكي  كان 

 (98( عامي  بين  الجنوب  اأرا�سي  لكامل 

ال��ث��ان��ي  ال��ج��زء  اأن  ح��ي��ن  ف��ي   ،(986 و 

لعدد  ال�سهاينة  اح��ت��الل  ت�سوير  يعيد 

مناطق  وتحرير  اللبنانية  الأرا���س��ي  من 

اأخرى. وقد �سّكلت نقطة انطالق لعملّيات 

من  الممتّدة  الفترة  في  وذل��ك  المقاومة 

986) حتى )99)«.
واأ�ساف اأن »عمل المقاومة في الفترة 

اأ�سبح  ق��د  الثاني  ال��ج��زء  يتناولها  التي 

القادة  عدد  زاد  كما  فعالية،  واأكثر  اأكبر 

اأن »عمل المقاومة  اإلى  ال�سهداء«، م�سيرًا 

تاأ�سي�سها  على  �سنوات  م���رور  م��ع  ت��ط��ور 

ومن هنا عك�ض ال�جزء الثاني من م�سل�سل 

اإن��ت��اج فني  ال��ت��ط��ور عبر  ال��غ��ال��ب��ون ه��ذا 

اأ���س��خ��م«. وت��ح��دث زع���رور ع��ن تكتيكات 

العمل المقاوم منذ بداية عمليات اقتحام 

العمليات  عهد  واإلى  الإ�سرائيلية  المواقع 

التنظيمي  العمل  وت��ط��ّور  ال�ست�سهادية 

لحركة المقاومة في تلك الفترة«.

* اختيار ال�سخ�سيات والمواقع
�سخ�سّية  اختيار  خ�سو�ض  ف��ي  اأم��ا 

زع��رور  فاعتبر  المو�سوي  عبا�ض  ال�سّيد 

في  دقيقة  و�سروط  لمعايير  خ�سع  قد  اأّنه 

ب�سكل  ال�سخ�سية  ه��ذه  لتقديم  محاولة 

لئق. من هنا تّم اختيار نجله ال�سيد يا�سر 

روحية  مع  اأداوؤه  يتنا�سب  الذي  المو�سوي 

حيث  من  �سواء  العظيمة  ال�سخ�سية  هذه 

ال�سكل اأم الم�سمون والأداء.

ا�ستطاع  الم�سل�سل  اأن  زع��رور  واعتبر 

اأي  تواجه  اأن  يمكن  التي  العقبات  تجاوز 

عمل فني من هذا النوع حيث تم الت�سوير 
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بحد  ي�سكل  م��ا  وه����ذا  م��وق��ع،   400 ف��ي 

تلك  اختيار  في  تتمثل  كبيرة  عقبة  ذات��ه 

الأمور  من  العديد  اإلى  بالإ�سافة  المواقع 

اللوج�ستية.

عرفت  الغالبون  »م��ع  داغ���ر:   *
ماأ�ساة الجنوبيين«

الذي  داغر  بيار  للممثل  بالن�سبة  اأما 

تابع تمثيل �سخ�سية »�سلومو«، فقد اعتبر 

اأ�سبحت  ق��د  ال�سخ�سية  ه��ذه  »بنية  اأن 

اأقوى مما كانت عليه في الجزء الأول. وقد 

�ساعد على ذلك �سال�سة المخرج وتفهمه 

للممثلين اأثناء فترة التمثيل«، كما اأن بيار 

ب�سبب  العبرية  لّلغة  اأداءه  ط��ّور  قد  داغ��ر 

تكرار النطق بها وقد �ساهم ذلك في اإنماء 

اللهجة عنده اأي�سًا. بالإ�سافة اإلى اأن داغر 

يعمدوا  لم  العبرية  باللغة  معه  مّثل  ومن 

يكت�سبونها  كانوا  اإنما  اللغة  تلك  تعلم  اإلى 

عبر  ال��ع��ب��ارات  وحفظ  اللفظ  خ��الل  م��ن 

�ض بذلك. م�ساعدة �سخ�ض متخ�سّ

في  »ال��غ��ال��ب��ون  اأن  داغ����ر  واع��ت��ب��ر 

حيث  من  الأول  من  اأغنى  الثاني  جزئه 

الأح�������داث وال��م�����س��اه��د و���س��خ��ام��ة 

يمثله  دور  »ك��ل  اأّن  اإل��ى  ولفت  الإن��ت��اج«. 

���س��اح��ب��ه ُي��غ��ن��ي ث��ق��اف��ت��ه«. واأ����س���اف اأن��ه 

ماأ�ساة  اإلى  تعّرف  الغالبون  مع  »بتعاطيه 

اأهل الجنوب من خالل تج�سيد تجربة حية 

من وحي الواقع، وهي تمثل بانوراما يومية 

بالقول:  لبنان«. وتابع حديثه  كان يعي�سها 

المجاهدين في �سفوف  »اإن من مّثل دور 

المقاومة قد ت�سّنى له اأن يتعّرف عن قرب 

�سخ�سية  بينما  المقاومين،  حياة  اإل��ى 

قامت  بتمثيلها،  ه��و  ق��ام  التي  »�سلومو« 

ال�سهاينة  القادة  تفا�سيل  على  بتعريفه 

وعلى اأعمالهم الوح�سية«.

وختم حديثه متمنيًا اأن »تكمل �سل�سلة 

التمثيل،  ف��ي  طريقها  المقاومة  اأع��م��ال 

لإي�سال فكر المقاومة ومعاناة اللبنانين«. 

ال�سعادة  * با�سم: كنت في غاية 
بدور المجاهد

اأطل  ال��ذي  مغنية  با�سم  الممثل  اأم��ا 

وجهًا جديدًا في الجزء الثاني من م�سل�سل 

الغالبون، فقد حمل ا�سم »قا�سم« المجاهد 

يبح  ولم  الخيام،  معتقل  في  اعتقل  الذي 

المقاومة،  اأ���س��رار  من  واح��ٍد  ب�سرٍّ  للعدو 

التعذيب  و�سائل  كل  من  الرغم  على 

التي ا�ستخدمت معه. 

في  ك��ان  مغنية  ب��ا���س��م  الممثل 

ل��دوره  اأدائ���ه  اأث��ن��اء  ال�سعادة  غاية 

التجربة  هذه  اأن  واعتبر  الجهادي، 

في  الجميلة  المحطات  اأج��م��ل  م��ن 

التعامل  ح�سن  ب�سبب  وذلك  حياته، 

واأح�ّض  العمل.  طاقم  قبل  من  معه 

م��غ��ن��ي��ة وك����اأن����ه ك����ان ف���ي ���س��ي��اف��ة 

»بعد  ق���ائ���اًل:  وخ��ت��م  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق 

ب�ع�د ك�ل م�سهد 

م����ن م�����س��اه��د 

ال�سرب والتعذيب، 

المخرج  ياأتي  كان 

على  وي��ح�����س��ه 

لدوره اأدائه  ح�سن 
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م�����س��ه��د من  ك���ل 

ال�سرب  م�ساهد 

وال�����ت�����ع�����ذي�����ب 

يقوم  ك��ان  ال��ذي 

ب��ت��م��ث��ي��ل��ه، ك���ان 

اأدائه  ح�سن  على  ويح�سه  المخرج  ياأتي 

لدوره«.

* �سخامة االأك�سن في الم�ساهد
الممثل محمد عالء الدين الذي لعب 

دور »عائد« ال�ساب المقاوم والذي اقت�سر 

دوره في الجزء الأول على حياته الجهادية، 

فاإن دوره قد تعدى ذلك في الجزء الثاني؛ 

المجاهد  �سقيقة  من  عائد  »ت��زوج  حيث 

ر����س���ا« وذل����ك ب��ح�����س��ب م���ا ذك����ره ع��الء 

الدين. كما اأ�ساف اأن ما يميز »الغالبون« 

بذله  تم  ال��ذي  الجهد  هو  العام  ه��ذا  في 

من  اختلفت  التي  العمليات  لطبيعة  نظرًا 

نظره،  وجهة  ومن  هجومية.  اإلى  دفاعية 

كما  ج��ددًا  نجومًا  �سنع  »الغالبون«  ف��اإن 

اأنه لم يكّر�ض النجومية لدور من الأدوار، 

وراأى  الممثلين.  مختلف  بين  وّزع��ه��ا  بل 

الغالبون  حققها  التي  النوعية  النقلة  اأن 

اللبنانية هي من حيث  الدراما  تاريخ  في 

�سخامة »الأك�سن« في الم�ساهد.

واأكد محمد عالء الدين اأن »الغالبون« 

اأعطاه فر�سة للتعرف اإلى 

الممثلين.  من  كبير  عدد 

اأما دوره فقد �سكل بالن�سبة 

حياته  في  نوعية  نقلة  له 

ال��م��ه��ن��ي��ة ن��ظ��رًا لأه��م��ي��ة 

الم�سل�سل و�سداه عند الجمهور، فقد »كان 

الم�سل�سالت  في  ال�سرير  دور  دائمًا  يلعب 

التي يمثلها، اأما في »الغالبون« فكان دوره 

يتنا�سب مع �سخ�سيته وقد اأحّبه ومّثله بكل 

اأو  عفوية، وبلهجة جنوبية ودون اأي تكلُّف 

ت�سنُّع«.

و����س���دد ع����الء ال���دي���ن اأن�����ه ف���ي كل 

اإلى  ينظر  ل  هو  المقاومة،  م�سل�سالت 

ي���وؤدي  اأن  ي�����س��رف��ه  م�����س��اح��ة ال����دور، ب��ل 

من  م�سل�سل  اأي  ف��ي  �سغيرًا  دورًا  ول��و 

على  تخط  ال��ت��ي  ال��م��ق��اوم��ة  م�سل�سالت 

اأن  من  الرغم  وعلى  »الغالبون«.  طريق 

معظم  ع��ن  يغيب  ال��دي��ن  ع��الء  الممثل 

التي يرف�ض  اللبنانية  الدراما  م�سل�سالت 

في  ال��وق��وع  دون  ل��ل��ح��وؤول  فيها  التمثيل 

تتعار�ض  وال��ت��ي  ال�سرعية  الإ���س��ك��الت 

يطمح  ل  ف��اإن��ه  ال��دي��ن��ي،  ال��ت��زام��ه  م��ع 

في  دوره  اأداء  خ��الل  م��ن  ال�سهرة  اإل���ى 

»الغالبون«، بل اإلى اإي�سال ر�سالة وثقافة 

المقاومة التي هي الأهم لديه.
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حتقيق: مينى املقداد اخلن�سا

 ي�سهد بع�س المجتمعات نوعًا من الفو�سى العارمة  توؤّدي 

في الغالب اإلى حدوث  تخّلف مجتمعي وبيئي على حّد �سواء. 

وفي حال كانت هذه المجتمعات ذات طابع اإ�سالمي فاإن االأمر 

وعن  ودينه  الم�سلم  عن  م�سوهة  �سورة  يعك�س  الأن��ه   خطير 

عرفه االأخالقي.

الع�سوائية  ال�سلوكيات  انت�سار  م�سوؤولية  بع�سهم  يردُّ  وقد 

الر�سمية  الرقابة  �سعف  اإلى  �سورها  اختالف  على  ال�سلبية 

الّذاتية  الرقابة  غياب  اإط��ار  في  اآخ��رون  يدرجها  حين   في 

البيتية. ولكن مهما  الّتربية  �سوء  اأو  الديني  الوازع  اأو �سعف 

الفو�سى  هذه  نتيجة  فاإن  االآراء  واختلفت  االأ�سباب   تنوعت 

واحدة   وهي تكري�س وتوريث عادات �سيئة. 

عن  ال��ن��ا���س  م��ن  مجموعة  ح��ّدث��ن��ا  التحقيق  ه��ذا  وف��ي   

اخت�سارها  حاولنا  محيطهم،  في  تزعجهم  التي  ال�سلوكيات 

الم�سّببات  بع�س  حول  راأيهم  عن  و�ساألناهم  مختلفة،  بنماذج 

والحلول لها.    

اإّي�������اك�������م 

النا�س واأذي���ة 
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* النرجيلة  
 ُيبدي مو�سى مرجي )8) �سنة، حالق، 

اأب لولدين( ا�ستياءه وانزعاجه ال�سديدين 

من  تجمع عدد من ال�سباب حول النرجيلة 

تحت �سرفة منزله حتى �ساعة متاأخرة من 

الليل ومن الأ�سوات المرتفعة التي ت�سدر 

عنهم وعن هواتفهم النقالة.

ما  يتوّقع  اأن  يمكن  اأحد  »ل  وي�سيف: 

يمكن  ففجاأة  ال�سباب،  ه��وؤلء  عن  ي�سدر 

�سراخهم  ويعلو  الكرة  بلعب  يقوموا  اأن 

وال�ستائم«.  ال�سباب  اإلى  الأمر  ي�سل  وقد 

ويعيد مو�سى �سبب انت�سار هذا الواقع اإلى 

عدم مراقبة الأهل ل�سلوك اأبنائهم وعدم 

توجيههم.  

* اأذى متعّمد 
اأم  منزل،  رب��ة  �سنة،   38( حنان  اأم��ا 

اإزعاجًا من جارتها  اأولد( فتعاني  لأربعة 

وتقول: »يرتفع �سراخ جارتي ب�سكل دائم 

واأحيانًا  الأ�سرية  �سوؤونها  مع  تعاطيها  في 

ت��رف��ع ���س��وت ال��ت��ل��ف��از وال��م��و���س��ي��ق��ى  في 

بذلك  مقلقًة  الليل  من  متاأخرة  �ساعات 

راحة جيرانها الذين قد  يكونون  نيامًا اأو 

مر�سى«.  

حنان حاولت التكلم مع جارتها اإل اأن 

الجارة كانت �سلبية في ردة فعلها وطلبت 

كانت  اإذا  المكان  عن  الرحيل  حنان  من 

منزعجة مما يح�سل.

* عادات �سيئة    
ربة  �سنة،   35( ه��ي��ام  تعاني  ك��ذل��ك 

تجاوز  ال��ذي  جيرانها  اأذى  م��ن  م��ن��زل( 

الأف��ع��ال  مرحلة  اإل���ى  الأ����س���وات  مرحلة 

الموؤذية، وت�سكو من رميهم النفايات على 
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�سرفة منزلها ما ي�سطرها اإلى النهماك 

في تنظيفها عدة مرات في اليوم.

على  تقع  الم�سوؤولية  اأن  هيام  وت��رى 

تعّود  اأن  يجب  التي  الأول��ى  بالدرجة  الأم 

ال�سغر،  م��ن��ذ  ال��ّن��ظ��اف��ة،  ع��ل��ى  اأولده����ا 

المكان  في  الّنفايات  رم��ي  اعتياد  وعلى 

�ض لها.  المخ�سّ

موظف(   ع��ام��ًا،   40( م�سطفى  اأم��ا 

الذين  الأ�سخا�ض  من  ا�ستيائه  عن  فيعبر 

ال�سارع  ف��ي  المنزلية  قمامتهم  ي��رم��ون 

وي�����س��ت��اء اأي�����س��ًا م���ن اأ���س��ح��اب ع��رب��ات 

ورميهم  الجوالة  والك�سبر�ض  الخ�سار 

ذلك  اأن  معتبرًا  يقفون،  حيث  النفايات   

يوؤثر على جمالية ال�سارع ويلّوث البيئة كما 

يوؤّدي اإلى انت�سار الأمرا�ض؛ خاتمًا بقوله: 

نظافتنا  عن  تعبر  �سوارعنا  نظافة  »اإّن 

ال�سخ�سّية«.

* فو�سى ال�سارع
ا�سطفاف ال�سيارات بطريقة ع�سوائية 

يت�سبب  اأم����ر  ال���ط���رق���ات  ج���وان���ب  ع��ل��ى 

اأح��د  يعّد  وق��د  ال�سير  زحمة  ازدي���اد  ف��ي 

اقتناء  اإل��ى  بع�سهم  تدفع  التي  الأ�سباب 

تحدث  بدورها  والتي  النارية  ال��دراج��ات 

تختلف  واإزع��اج��ًا  مميتة  وح��وادث  فو�سى 

ح�سين  اختار  اأم��ور  نهارًا،  لياًل  اأ�سكاله  

)40 عامًا، �ساحب محل تجاري( التحدث 

هذه  قيادة  هو  يزعجني  »ما  قائاًل:  عنها 

الأح��ي��اء  ف��ي  جنونية  ب�سرعة  ال��دراج��ات 

ال�سكنية ما يعّر�ض حياة النا�ض  للخطر«. 

�ساحبة  ع��ام��ًا،   45( �سلوى  وت��ع��ان��ي 

فبع�ض  الم�سكلة  هذه  من  تجاري(  محل 

الأ�سخا�ض يركنون �سياراتهم اأمام مدخل 

مبا�سرة  من  تتمكن  فال  التجاري   محلها 

نحو  اأنتظر  »اأحيانًا  قائلة:  وت�سرح  عملها 

ال�ساعة  لأعثر على �ساحب ال�سيارة واأفتح 

المنزل  اإلى  اأعود  اأخرى  واأحيانًا  المحل، 

لأنني لم اأجد ما يدل على مكانه  اأو رقم 

هاتفه«.   
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اليومية  الم�سكلة  هذه  �سلوى  وتواجه 

ب��الك��ت��ف��اء ب��م��ع��ات��ب��ة ���س��اح��ب ال�����س��ي��ارة 

المواقف  في  ال�سيارات  ركن  اأن  معتبرة 

المخ�س�سة لها اأ�سمن ل�سالمة ال�سيارات 

ولعدم الإ�سرار باأرزاق النا�ض وراحتهم.

* االألعاب النارية والمفرقعات 
وم���ن ال�����س��ل��وك��ي��ات ال��م��زع��ج��ة ال��ت��ي 

ال�ستخدام  الأخ��ي��رة،  الآون���ة  في  تتزايد 

الأع��ي��رة  واإط����الق  للمفرقعات  ال��م��ف��رط 

والمنا�سبات  والأتراح  الأفراح  في  النارية 

براأي  خطيرة  �سلوكيات  وهذه  المختلفة. 

تعاونية(  ف��ي  موظف  �سنة،   30 )ع���الء، 

خا�سًة واأنها اأدت اإلى حوادث وفاة كثيرة 

لالأ�سابع  وب��ت��ر  للب�سر  ف��ق��دان  وح���الت 

في  وحرائق  ب��اإزع��اج  ت�سببها  عن  ف�ساًل 

وال�سيارات،  التجارية،  والمحال  البيوت 

وبخالفات كثيرة بين النا�ض. 

بمراقبة  هو  الحّل  اأّن  ع��الء  ويعتقد 

التي  الأل��ع��اب  لهذه  المرّوجة  ال�سركات 

الأ�سواق  في  المواد  ه��ذه  ت��وزع  اأن  عليها 

بكميات محددة  واأن ل تحتوي المفرقعات 

المواد  من  وخطيرة  كبيرة  كميات  على 

المتفجرة.

* االأ�سباب والحلول
ولالإ�ساءة على المو�سوع كان لنا لقاء 

المنار  قناة  الديني في  التوجيه  مع مدير 

لنا  �سرح  ال��ذي  ال��دي��ران��ي  خ�سر  ال�سيخ 

فيه  اأبرز الأ�سباب والحلول لهذه الفو�سى 

الجتماعية.

توجد عو�مل كثيرة ت�ساهم في �نت�سار 

ون�سوء �سلوكيات تنافي �الآد�ب �لمجتمعية 

�إلى  مختلفة  ب�سور  وت�سيء  و�الإ�سالمية  

�لعامل  بر�أيكم  هو  ما  ومجتمعنا.  بيئتنا 

�الأب�������رز �ل��م�����س��ب��ب ل���ه���ذه �ل��م�����س��ك��ل��ة م��ن 

�لناحية �لدينية؟ 

ت�سكل هذه المجموعة من ال�سلوكيات 

ومجتمعنا  بيئتنا  ف��ي  ظ��اه��رة  ال�سلبية  

ب�سكل اأو باآخر. وخلفيتها بالدرجة الأولى 

قائم  النا�ض  بع�ض  عند  تدين  وج��ود  هي 

معرفة  على   يقوم  مما  اأكثر  تقليد  على 

لأنه  والدينية،  ال�سرعية  بالأمور  حقيقية 

هناك  ال�سرعية  والن�سو�ض  الآداب   في 

النظافة  على  تحث  ال��رواي��ات   من  كثير 

ونظم الأمر واحترام الجار وتوقير الكبير 

وعدم اأذية الآخر ومداراة النا�ض.

ففي القراآن الكريم، مثاًل، عندما اأمر 

باأن  وه��ارون  مو�سى  وتعالى  �سبحانه  اهلل 

يخاطبا فرعون قال لهما: {َفُقواَل َلُه َقْواًل 

�ل�سيخ خ�سر �لدير�ني
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 )44 َيْخ�َسى} )طه:  �أَْو  ُر  َيَتَذكَّ َعلَُّه  لَّ ًنا  يِّ لَّ

يعني الدعوة بالحكمة والموعظة الح�سنة 

بال�سراخ  اأو  بالأذية  فكيف  �سروري  اأمر 

واأذية  بالإزعاج  اأو  وال�ستائم  بال�سباب  اأو 

النا�ض على اختالف الأ�سكال؟

م���اذا ي��ت��رت��ب ع��ل��ى اق��ت��راف ه��ذه 

ال�سلوكيات من الناحية ال�سرعية؟ وما 

المفرو�سة  التعامل  اآداب  بالتالي  هي 

اإ�سالميًا؟  

ك��ل ه��ذه الأم���ور ه��ي م��ن المحرمات 

اأذًى  ت��رك��ت  اإذا  ال�سرعية  الناحية  م��ن 

كال�سرقة  مع�سية   وه��ي  الآخ��ري��ن،  على 

وتزداد  الخمر...الخ  �سرب  اأو  الكذب  اأو 

�سعًة  الأذى  ازداد  كلما  والعقاب   الحرمة 

للجماعة،  اأذى  اإلى  يتحول  اأن  اأي  و�سموًل 

على �سبيل المثال، التدخين في مكان عام 

بجماعة،  بل  فقط،  واح��د  بفرد  ي�سر  ل 

م�سمونه  ما  الروايات  بع�ض  في  ورد  وقد 

لأخيه  الموؤمن  اأذى  من  يهتز  العر�ض  اإن 

الموؤمن.

* من اأين يبداأ الحل؟
عن  يدفع  اأن  للموؤمن  يمكن  كيف 

على  نف�سه  يعين  واأن  االأذى  االآخرين 

عدم اأذية االآخرين؟

توجد مجموعة من العنا�سر تدفع اإلى 

تح�سين �سورة الإن�سان لم�سلكه واإلى دفع 

الأذى عن غيره ومنها:

فالجهل  اأوًل،  بالمعرفة  نبداأ  اأن  يجب  )ـ 

�سالل،  اإل���ى  ي���وؤدي  التعبد  م��ع  حتى 

اإل��ى  ي����وؤدي  ال��ع��ل��م  م��ع  التعبد  بينما 

اأن  يريد  عندما  والإن�سان  ال�سالح. 

يعلم   اأن  ب��د  ل  �سليمًا  فعاًل  يمار�ض 

62



معاني الأخبار، ال�سدوق، �ض 39).1 ))

بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 65، �ض )5).1 ))

الهوام�ش

قواعد ال�سالمة  اأوًل.

اأو  الأع���ل���ى  ال��م��ث��ل  ن��غ��ر���ض  اأن  ي��ج��ب  )ـ 

ال���ن���م���وذج.  وه����ذا ي��ب��داأ م��ن داخ��ل 

ال�سارع  في  نكون  عندما  اأي  الأ�سرة، 

نرمي  اأن  يجب  ل  م��ث��اًل  اأب��ن��ائ��ن��ا  م��ع 

�سياراتنا  ن��وق��ف  اأو  ف��ي��ه،  الأو����س���اخ 

ال��خ  الآخرين…  ت��زع��ج  ب��ط��ري��ق��ة 

وبذلك ن�سكل نموذجًا وقدوة لأبنائنا. 

جزءًا  التربية  مو�سوع  يكون  اأن  ينبغي  3ـ 

من ثقافة عامة  تمار�ض  في المدر�سة 

وكل  والموؤ�س�سات  والبلدية  وال�سارع 

الأماكن ... .

4ـ وج���ود ال�����رادع، وه���و اأم���ر ي��م��ن��ع من 

بّد من وجود  اأي ل  المع�سية  ارتكاب 

ن�سبة  م��ن  يخّفف  اأم���ر  وه��و  ع��ق��اب، 

اأم��ر  وه���ذا  وال���ح���وادث.  المخالفات 

منطقي وطبيعي. 

5ـ  اإن ترك واجب اأو ارتكاب مع�سية اأمر 

�ساحة  في  محتماًل  يكون  اأن  ينبغي  ل 

بح�سب  ه��و  ال���ذي  الم�سلم  الإن�����س��ان 

يده  من  النا�ض  �سلم  »من  ال��رواي��ات: 

اأحد  على  يعتدي  ل  اأن  اأي  ول�سانه«))1 

الحد  هو  وه��ذا  واج��ب��ًا،  يترك  ل  واأن 

الأدنى الواجب الماأمورون به.

ٍة  مَّ
يقول القراآن الكريم: {ُكنُتْم َخْيَر �أُ 6ـ 

�أُْخِرَجْت ِللنَّا�ِص} )اآل عمران: 0))(، 

اأي اأن نكون م�سلمين حقيقيين نمار�ض 

الجار  جعل  ال���ذي  الأخ��الق��ي  الفعل 

 Pاهلل لر�سول  المعادي  اليهودي 

    .Pُي�سِلم على يديه ب�سبب اأخالقه

اأن  التي يمكن  الن�سائح  اأبرز  ما هي 

توجهوها في هذا ال�سدد؟ 

مخاطبًا   Qال�سادق الإم��ام  عن 

�سيعته: »معا�سر ال�سيعة كونوا لنا زينًا ول 

اأن  عليه  منا  فكل  �سينًا«))1.   علينا  تكونوا 

�سيئ  بعمل  يقوم  عندما  اأنه  دائمًا  يتذكر 

فاإنه ي�سيء اإلى اأئمته ونبيه واإ�سالمه. 

اأهله  مع  الخير  »افعل   :Qوعنه

ومع غير اأهله اإن لم يكونوا اأهاًل له فاأنت 

اأهل له«.    
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* اإخالل بالتوازن البيئي
اأكد  ب��داي��ًة،  ا���ض،  ع��وَّ محمد  الدكتور 

اإحداث  في  الأول  العامل  هو  الإن�سان  اأّن 

الطبيعي  والإخ������الل  ال��ب��ي��ئ��ي،  ال��ت��غ��ي��ي��ر 

)الأر�ض،  المحيطة  البيئة  في  البيولوجي 

الإن�����س��ان،  اأن  مو�سحًا  ال��ه��واء(  ال��م��اء، 

ومنذ وجوده، وهو يتعامل ويحاول التحّكم 

توالي  م��ع  ل��ي��زداد  البيئة   ه��ذه  بمكونات 

َر  َي�سَّ اأن  بعد  ة  خا�سّ بها؛  ت�سّلطًا  الأع��وام 

له التقّدم العلمي والّتكنولوجي مزيدًا من 

فر�ض اإحداث هذا التغيير بما يتنا�سب مع 

حاجته اإلى الغذاء والك�ساء والماأوى.

وك��م��ث��ال ع��ل��ى ق����درة الإن�����س��ان على 

راأى  المحيطة  بيئته  ب��ت��وازن  الإخ����الل 

لأ�سجار  الإن�سان  قطع  اأن  ا�ض  عوَّ الدكتور 

ال��غ��اب��ات وت��ح��وي��ل اأرا���س��ي��ه��ا اإل���ى م��زارع 

وم�سانع وم�ساكن والإفراط في ا�ستهالك 

وا�ستخدام الأ�سمدة الكيميائية والمبيدات 

بيئتنا.. 

بيئة »لالأمرا�س«
اإعداد: هبة عبا�س

كان  ملوثة  وغير  طبيعية  نظيفة،  بيئة  في  نعي�س  اإن 

اأمرًا م�سلمًا به لوال الفو�سى واالإهمال في طريقة  ليكون 

النهاية  في  لن�سل  المحيطة  البيئة  مع  وتعاملنا  عي�سنا 

اإلى جني ما اقترفناه بحق هذه البيئة من تزايد الأمرا�ٍس 

ر فتعود في كل  اأ�سبحت قادرة على التطور والتكيف والتغيُّ

اأ�سد قوًة ووقعًا على �سحتنا و�سحة اأطفالنا. »بقية  عام 

األقت ال�سوء على مو�سوع البيئة المت�سررة واأثرها  اهلل« 

المجالين  في  االخت�سا�سيين  مع  االأم��را���س  انت�سار  في 

ا�س  الدكتور محمد عوَّ لنا لقاء مع  الطبي والبيئي، فكان 

في  االأخ�سائي  والطبيب  البيئي  المجال  في  المخت�س 

الجهاز التنف�سي العلوي الدكتور محمد حمد.

�لدكتور محمد عو��ص
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اأن واحدًا من كل 

خم�س����ة اأطف��ال 

ف�����ي المناط���ق 

الأكث��ر فق��رًا في 

العال��م لن يعي�ش 

بعي���د  ليحتف����ل 

الخام�ش مي��اده 

الأمرا�ش  ب�س��بب 

ال�مت�اأتي����ة م����ن 

البيئ����ة الملّوث���ة

ب��م��خ��ت��ل��ف اأن���واع���ه���ا وع���دم 

ال��م��ح��اف��ظ��ة ع���ل���ى ال��م��ي��اه 

كلها  نقية،  �صافية  الجوفية 

تزايد  ف��ي  �صاهمت  ع��وام��ل 

ه���ذا االخ���ت���ال ال��ب��ي��ئ��ي ما 

المطاف  نهاية  ف��ي  انعك�س 

���ص��ل��ب��ًا ع��ل��ى ح���ي���اة و���ص��ح��ة 

االإن�صان.

* بيئة ملّوثة.. موت 
مبكر

عّوا�س  الدكتور  واأ���ص��ار 

اإح�صائيات  توجد  اأّن���ه  اإل��ى 

كل  م���ن  واح������دًا  اأن  ر  ُت���ق���دِّ

المناطق  في  اأطفال  خم�صة 

لن  العالم  ف��ي  ف��ق��رًا  االأك��ث��ر 

مياده  بعيد  ليحتفل  يعي�س 

االأم��را���س  ب�صبب  الخام�س 

الملّوثة  البيئة  من  المتاأتية 

مليون   11 واأّن  المحيطة، 

طفل يموتون �صنويًا في جميع 

اأمرا�س  ب�صبب  العالم  اأنحاء 

الماريا واالإ�صهال والتهابات 

التي  الحاّد  التنف�صي  الجهاز 

ي�صّببها تلوث المياه  والهواء.

ون����ق����ًا ع����ن درا�����ص����ات 

ج��دي��دة ���ص��درت ع��ن معهد 
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»ب�������اك ���ص��م��ي��ث« 

الدكتور  اأك��ّد  االأميركي 

اأك��ث��ر من  ي��وج��د  اأّن���ه  محمد 

ثمانية  في  �صخ�س  مايين  ع�صرة 

بلدان مختلفة يعانون من الوفاة المبكرة 

التنف�صي  والجهاز  ال�صرطان  واأم��را���س 

بيئيًا،  ملوثة  اأم��اك��ن  ف��ي  يعي�صون  الأّن��ه��م 

في  ال��ه��واء  تلوث  ازدي���اد  »اأدى  م�صيفًا: 

الربو  اأمرا�س  انت�صار  اإل��ى   � مثًا   � لبنان 

خال  بكثرة  التنف�صي  الجهاز  والتهاب 

االأطفال  بين  �صيما  ال  الما�صية  ال�صنوات 

اأن ازدياد التلوث  حديثي الوالدة ما يثبت 

بين  وخا�صة  االأمرا�س  انت�صار  اإلى  يوؤدي 

م��ع هذا  وت��اأق��ل��م��ًا  مناعة  االأق���ل  ال��ف��ئ��ات 

التلوث، اأي االأطفال«.

* تلّوث المياه الجوفية
اإلى  ا�س  الدكتور عوَّ الختام لفت  وفي 

التهاب  التيفوئيد،  الكوليرا،  اأمرا�س  اأن 

البلهار�صيا،  ال��م��اري��ا،  ال��وب��ائ��ي،  الكبد 

تنت�صر  الت�صمم  وح���االت  الكبد  اأم��را���س 

اأما  الجوفية.  المياه  تلوث  ب�صبب  ع��ادة 

والربو  العلوي،  التنف�صي  الجهاز  اأمرا�س 

فهي  ال�صرطان  وحتى 

اأمرا�س تاأتي ب�صبب تلوث 

الم�صانع،  ب��دخ��ان  ال���ه���واء 

وم���ول���دات ال��ك��ه��رب��اء، وع����وادم 

ال�صيارات وغيرها.

* مواد م�سرطنة
وب���االن���ت���ق���ال اإل�����ى ال��ج��ان��ب ال��ط��ب��ي 

ل��ل��م��و���ص��وع ول��م��ع��رف��ة م���دى ت��اأث��ر ج�صم 

االن�صان بتلوث النظم البيئية المحيطة بنا 

تحدث الدكتور محمد حمد وهو اأخ�صائي 

على  موؤّكدًا  العلوي  التنف�صي  الجهاز  في 

ومحيطه،  االإن�صان  بين  الوثيقة  العاقة 

معًا  اآن  في  به  ومتاأثرًا  م��وؤث��رًا  يجعله  ما 

قادرة  بدورها  االأم��را���س  يجعل  وبالتالي 

اأكبر  ب�صهولة  االإن�صان  ج�صم  اجتياح  على 

في حال كانت هذه النظم البيئية ملّوثة.

واأو�صح الدكتور حمد اأن طريقة انتقال 

االأمرا�س االأكثر �صيوعًا في وقتنا الحا�صر 

هي عبر الهواء الذي اأ�صبح ملّوثًا بالعديد 

عوادم  من  المتاأّتية  الم�صّرة  المواد  من 

ال�صيارات اأو موّلدات الكهرباء اأو المعامل 

والم�صانع، م�صيفًا: »قام دكتور �صديق لي 

ببحث عن عدد المواد الم�صرطنة التي قد 

ليثبت  فقط  ال�صيارات  ع��وادم  من  تخرج 

مادة   220 نحو  هناك  اأن  العلمي  بالدليل 

والتي  ادر  ال�صّ الدخان  م�صرطنة في هذا 

الحنجرة،  كالتهاب  اأمرا�صًا  ت�صّبب  قد 

التهاب  وحتى  الهوائية  عب  ال�صُّ التهاب 

الرئة ب�صكل كامل«.

وم�����ن م�������ص���اّر دخ������ان ال�������ص���ّي���ارات 

ليتحّدث  حمد  الدكتور  انتقل  والم�صانع 

والنراجيل  ال�صجائر  دخ��ان  م�صار  ع��ن 
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ثبت علميًا اأن ا�صتن�صاق 
ُ
حيث اأّكد اأنه قد اأ

وعمل  حركة  �صّل  اإلى  ي��وؤدي  الدخان  هذا 

الج�صم  في  الموجودة  البي�صاء  الكريات 

عنه  الدفاع  بعملية  تقوم  والتي  الب�صري 

�صّد اأي مر�س ما يهّيئ االأر�صّية ال�صتقبال 

اأي فيرو�س دون وجود مقاومة �صّده.

* كائنات ذكية
اإل�����ى اأن  واأ�����ص����ار ال���ّدك���ت���ور ح��م��د 

لديها  ج���دًا  ذك��ّي��ة  ك��ائ��ن��ات  الفيرو�صات 

التكّيف  على  ق���ادرة  تجعلها  خ�صائ�س 

والتطّور والتغيُّر بح�صب البيئة التي توجد 

فيها  لتعود في كل مرة اأقوى واأكثر �صرا�صة 

الفتًا  االإن�صان،  ج�صم  اجتياح  على  وُق��درة 

ت�صاعد  المحيطة  الملوثة  البيئة  اأن  اإل��ى 

حا�صنة  بيئة  لها  وتوّفر  الفيرو�صات  هذه 

لتتطور وتنت�صر ب�صرعة اأكبر.

وبناًء   � الدكتور حمد  اأيَّد  الختام  وفي 

لفت  ما   � للمر�صى  اليومية  معايناته  على 

اإل��ي��ه ال��دك��ت��ور ع��ّوا���س ع��ن ازدي���اد تلوث 

االأخ��ي��رة  ال�صنوات  ف��ي  لبنان  ف��ي  ال��ه��واء 

واأمرا�س  الربو  لحاالت  الملفت  واالنت�صار 

االأطفال،  بين  �صيما  ال  التنف�صي  الجهاز 

واالإهمال  نف�صه  ع��دو  »االإن�صان  م�صيفًا: 

ة  المخت�صَّ الجهات  قبل  من  الرقابة  وقّلة 

المختلفة  البيئية  الّنظم  حماية  الموكلة 

اإيجاد بيئة ملّوثة  المحيطة بنا �صاهم في 

وتطورها  االأم��را���س  ت��زاي��د  اإل��ى  اأدى  م��ا 

لتوؤثر �صلبًا على �صحتنا و�صحة اأطفالنا«.

اأّدى ازدي����������اد 

تل��وث اله��واء في 

انت�سار  اإل��ى  لبنان 

اأم���را���ش الرب���و 

والت�ه�اب الج��هاز 

بكث��رة  التنف�س��ي 

خ���ال ال�سن��وات 

الما�سي��ة وخ�ا�سة 

الأطف���ال بي���ن 
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اإعداد: الرا الطق�ش

غذاء الم�سنين

نظرًا  ال�سيخوخة  تعريف  في  الخاطئة  المفاهيم  تكثر 

تطراأ  التي  الج�سدية  والتغييرات  ال�سحية  الم�ساكل  لكثرة 

على االأ�سخا�ش الم�سنين والتي تختلف من �سخ�ش اإلى اآخر. 

من  مرحلة  هي  واإنما  كمر�ش  اإليها  ننظر  ال  اأن  يجب  لكن 

التدريجي  التغيير  ت�سمل  طبيعية  وعملية  الحياة  مراحل 

االأع�ساء....  ووظائف  ال�سكل  في  االإن�سان  به  يمّر  الذي 

بمجرد  تبداأ  ال�سيخوخة  اأن  يعتبرون  االأ�سخا�ش  بع�ش 

االأب��ي�����ش،  كال�سعر  ال��ج�����س��دي��ة،  ال��ع��ام��ات  بع�ش  ظ��ه��ور 

يعد  لكن  التقاعد.  �سن  اإل��ى  الو�سول  عند  اأو  التجاعيد، 

65 �سنة. ويتوقع الخبراء  ال�سخ�ش م�سّنًا بعد تخطيه عمر 

الم�سنون  �سي�سكل   2030 عام  في  اأن��ه 

ال�س�كانية،  ال�س����ري�ح�ة  م������ن   %  20
 77.6 اإلى  العمر  متو�سط  و�سيزداد 

ال�سيخوخة  مرحلة  تترافق  �سنة. 

البنية  ف��ي  التغييرات  بع�ش  م��ع 

اأ�سنانه،  الم�سن  يفقد  اإذ  الج�سدية 

الدهون،  ن�سبة  في  ازدياد  ويح�سل 

حتى  الع�سلية  الكتلة  في  وتراجع 

 70 % كل ع�سر �سنوات بعد عمر   30
�سنة ما يوؤدي اإلى انخفا�ش م�ستوى 

الوقوع.  خطر  وازدي���اد  الحركة، 

اإلى  بدورها  ت��وؤدي  الحركة  وقلة 

االإ�سابة  خطر  وارت��ف��اع  البدانة 

�سغط  كال�سكري،  االأمرا�ش  ببع�ش 

الدم المرتفع واأمرا�ش القلب...
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* م�ساكل ال�سيخوخة
مع  ال�صيخوخة  عمر  يترافق  اأن  يمكن   

العديد من الم�صاكل واالأمرا�س، ومنها:

1ـ م�ساكل في الجهاز الع�سبي
� �صعف الحوا�س: تتفاوت درجات �صعف  اأ 

الم�صنين  االأ���ص��خ��ا���س  عند  ال��ح��وا���س 

وذل����ك وف���ق ال���ظ���روف االج��ت��م��اع��ّي��ة 

والحالة ال�صحّية التي يعي�صها الم�صّن. 

والخلل  المجال.  دور في هذا  وللوراثة 

ال�صّم،  ال���ذوق،  حا�ّصة  ي�صيب  ال��ذي 

قلة  اإل����ى  ي����وؤدي  اأن  م��م��ك��ن  ال��ل��م�����س، 

دون  ال��غ��ذاء  على  واالإق��ب��ال  ال�صهية، 

اأو كثرة الملوحة،  تمييز كثرة الحاوة 

ما يوؤدي اإلى زيادة ارتفاع �صغط الدم 

تنا�صب  ال  اأطعمة  واختيار  ال�صكر،  اأو 

حالة الم�صن ال�صحية. 

عبارة  ه��و   :Alzheimer’s Disease  � ب 

�صكل  على  عوار�صه  تظهر  مر�س  عن 

�صعف في الذاكرة، �صعوبة في الكام، 

تقلُّب في المزاج وفي ال�صخ�صية وعدم 

القدرة على التركيز.

ج � Parkinson’s Disease: هو اأي�صًا عبارة 

ال��ج��ه��از  ي�صيب  ت��دري��ج��ي  ت��ل��ف  ع��ن 

تقل�س  في  عوار�صه  وتظهر  الع�صبي 

قّلة  اإل���ى  ي����وؤدي  م��ا  الع�صلية  الكتلة 

اإبقاء  على  المقدرة  وع��دم  الحركة، 

الج�صم م�صتقيمًا وثابتًا عند الوقوف.

�لحلول �لمنا�سبة 

اأ � تناول االأطعمة الغنية بالزنك الأنه يح�صن 

الحبوب  في  موجود  وهو  الذوق  حا�صة 

)الفا�صوليا، عد�س، قمح كامل...(.

 Lycopene�بال الغنية  االأطعمة  تناول   � ب 

اأّنها  الدرا�صات  بينت  فقد  كالبندورة 

تخّفف من التلف الذي ي�صيب الدماغ.

ج � اال�صتعا�صة عن الملح وال�صكر في طعام 

مع  تتنا�صب  اأخ��رى  بمنّكهات  الم�صّن 

كالكاري  التوابل  مثل  ال�صحية  حالته 

اأو الزعفران فهي  اأو العقدة ال�صفراء 

تقّوي  اأك�صدة  م�صادات  على  تحتوي 

المرّكبات  من  وتخّفف  الج�صم  مناعة 

المتاأك�صدة اّلتي يمكن اأن تزيد من تلف 

الدماغ.

2ـ م�ساكل في الجهاز اله�سمي
من  اله�صمي  ال��ج��ه��از  م�صاكل  ت��ب��داأ   � اأ 

كبار  عند  الّلعاب  كمية  اإن  اإذ  الفم؛ 

اإلى �صعف  باالإ�صافة  اأقل،  ال�صن تكون 

االأ����ص���ن���ان وم�����ص��اك��ل ال��ل��ث��ة واح��ت��ي��اج 

يوؤدي  ما  اأ�صنان،  تركيب  اإلى  بع�صهم 

اأو  الجافة  االأطعمة  تناول  �صعوبة  اإلى 

القا�صية المغّذية. 

الطبيعي  ال��ح��رك��ي  ال��ن�����ص��اط  نق�س   � ب 

ونق�س  الم�صن،  داخل ج�صم  لاأطعمة 

ن�صاط االأنزيمات في القناة اله�صمية، 

نوعيات  ه�صم  �صعوبة  اإل��ى  ي��وؤدي  ما 

في  نق�س  واإل���ى  االأغ��ذي��ة،  م��ن  معّينة 
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االأمعاء  في  للطعام  الطبيعية  الحركة 

اأطول  مدة  الطعام  اإبقاء  اإلى  وبالتالي 

داخلها مما ي�صبب االإم�صاك.

�لحلول �لمنا�سبة 

ما  اأي  ال��م��اء  م��ن  كافية  كميات  ت��ن��اول   � اأ 

م�صكلة  لتفادي  يوميًا  اأك��واب   8 يعادل 

جفاف الفم وم�صكلة االإم�صاك.

في  �صعوبة  ال��م�����ص��ّن  وج���د  ح���ال  ف��ي   � ب 

التنويع في  تهمل معه  ال  الطعام  م�صغ 

الفاكهة  تناول ع�صير  ويمكن  الطعام. 

الطبيعي عو�صًا عن الفاكهة، والخ�صار 

عن  عو�صًا  المبرو�صة  اأو  الم�صلوقة 

اأو  والكورنفليك�س  النيئة،  الخ�صار 

القمح،  ع��ن  عو�صًا  بالحليب  الكعك 

اأن  ويمكن  جيدًا..  المطبوخة  واللحوم 

تكون مهرو�صة...

بالفيتامين  الغنية  االأط��ع��م��ة  ت��ن��اول   � ج 

الناتج  النق�س  لتعوي�س   B12،B9،B6
وهي  اله�صمي،  الجهاز  م�صاكل  ع��ن 

موجودة في: البي�س، اللحوم الحمراء، 

الحليب وم�صتقاته، الحبوب.

لتفادي  باالألياف  الغنية  االأطعمة  تناول   � د 

الخبز  المجففة،  الفواكه  االإم�صاك: 

االأ�صمر...

3ـ م�ساكل القلب وال�سرايين
ال�صبب  اأن��ه��ا  اإل���ى  ال��درا���ص��ات  ت�صير 

االأولى  بالدرجة  ناتجة  وهي  للوفاة.  االأول 

ب��االإ���ص��اف��ة  �صيئة  غ��ذائ��ي��ة  ع����ادات  ع��ن 

االإجهاد،  كالتدخين،  اأخ��رى  عوامل  اإل��ى 

الوراثة... وهي تبداأ من حين ارتفاع ن�صبة 

ال��دم،  في  والتريغلي�صيريد  الكول�صترول 

وقد تنتهي بذبحة قلبية... 

�لحلول �لمنا�سبة 

اأ � اختيار االأطعمة القليلة الد�صم كالحليب 

الجبنة  ال��د���ص��م،  م��ن  الخالي  واللبن 

عن  ع��و���ص��ًا  الملح  القليلة  البي�صاء 

الجبنة ال�صفراء، اللحوم الهبرة، �صدر 

الدجاج، وال�صمك المنزوع الجلد...

الطهو  اأو  ال�صّي  طريقة  اعتماد   � ب 

وتجنب  الطعام  تح�صير  اأثناء  البخار  على 

كمية  على  تحتوي  التي  والماأكوالت  القلي 

اأنواعها،  على  كالمقالي  الزيت  من  كبيرة 

االأخ��رى  والحلويات  العربية  الحلويات  اأو 

الم�صنوعة خارج المنزل.

ف���ي ح���ال وج��د 

الم����سّن �سعوبة 

ف������ي م�����س��غ 

تهمل  ل  الطعام 

م��ع��ه ال��ت��ن��وي��ع 

ف����ي ال��ط��ع��ام

70



النيئة  المك�صرات  تناول   � ج 

�صة  المحمَّ ع��ن  ع��و���ص��ًا 

بالزيت.

بال�  الغنية  االأطعمة  تناول   � د 

 Omega 6 �وال Omega 3
)�صمك التونة وال�صردين، 

زيت الكانوال، بزر الكتان، 

الأنها  االأف��وك��ا..(  الجوز، 

ت�صاهم في تخفي�س ن�صبة 

ال��ك��ول�����ص��ت��رول ك��م��ا اأن��ه��ا 

الدماغ  عمل  من  تح�صن 

وتح�صن المزاج.

المالحة كالمخلات  الماأكوالت  � تجنب  ه� 

)زي����ت����ون، ك��ب��ي�����س، ب���اذن���ج���ان...(، 

وال���م���ع���ل���ب���ات ال����ت����ي ت���ح���ت���وي ع��ل��ى 

.Monosodiumglutamate
بالكافيين  الغنية  الم�صروبات  تجنب   � و 

كالقهوة، الم�صروبات الغازية...

 B9، بالفيتامين  الغنية  االأطعمة  تناول  ز� 

 Homocysteine الأنها تطرد مادة B12
الم�صببة لتجلطات الدم.

4ـ ترقق العظام
مخاطر  ت��زداد  العمر  في  التقدم  مع 

عند  خ�صو�صًا  العظام  بترقق  اال�صابة 

اإن��ت��اج  م��ع��دل  ينخف�س  ح��ي��ث  ال��ن�����ص��اء 

ما  الطمث  انقطاع  فترة  في  االإ�صتروجين 

يوؤدي اإلى ه�صا�صة العظام .

�لحلول �لمنا�سبة 

ما  اإل��ى  الم�صّن  يحتاج   � اأ 

ملغ   1500 ي��ق��ارب 

الكال�صيوم  م��ن 

اأك����واب من   4 ي��ع��ادل  م��ا  اأي 

ال��ح��ل��ي��ب ت��ق��ري��ب��ًا وب��ال��ت��ال��ي 

اأك�����واب   3 ب���ت���ن���اول  ي��ن�����ص��ح 

يوميًا  اللبن  اأو  الحليب  م��ن 

الغنية  االأط��ع��م��ة  ج��ان��ب  اإل���ى 

ب���ال���ك���ال�������ص���ي���وم )ال��ح��ل��ي��ب 

�صوكي،  اأر���ص��ي  وم�صتقاته، 

ملفوف،  بروكولي،  �صمندر، 

افرنجي،  خ�س  �صلق،  ج��زر، 

بامية، بازيا، �صويا، �صبانخ، 

ل���ف���ت، ت���م���ر، ت����وت اأ����ص���ود، 

خ��ردل،  ل��وز،  ليمون،  دب�����س، 

حبوب:  �صردين،  بي�س،  فطر،  �صوربة 

كورن  برغل،  حم�س،  فول،  فا�صوليا، 

فاك�س، اأرز طويل اأ�صمر(.

 D الفيتامين  اإل���ى  ال��ج�����ص��م  ي��ح��ت��اج   � ب 

يمكن  حيث  الكال�صيوم،  المت�صا�س 

االأطعمة  ت��ن��اول  عبر  عليه  الح�صول 

�صفار  الدهنية،  )االأ�صماك  به  الغنية 

البي�س، الحليب، زيت كبد ال�صمك..(

على  تحتوي  التي  الم�صروبات  تجنب   � ج 

الكافيين )ال�صاي، القهوة، الم�صروبات 

طرح  من  اأي�صًا  تزيد  الأنها  الغازية..( 

الكال�صيوم.

االأ�ص�س  من  الريا�صة  ممار�صة  تعتبر   � د 

ونمو  �صحة  على  للمحافظة  المعتمدة 

المحافظة  ف��ي  ت�صاعد  كما  ال��ع��ظ��ام 

ما  للج�صم  الطبيعي  الوزن  معدل  على 

ي�صاهم في حماية العظام من الك�صور 

وغيرها.

ت�ع�تبر ممار�س���ة 

من  ال��ري��ا���س��ة 

الأ�س�ش المعتمدة 

ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 

ع���ل���ى ���س��ح��ة 

ون��م��و ال��ع��ظ��ام
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اإعداد: فاطمة كرمي

ا�سطرابات  هي  كثيرٌة 

المحتمل  من  التي  النطق 

االأط��ف��ال،  منها  يعاني  اأن 

والتي تتحّول بدورها  لقلٍق 

م��زع��ٍج ل��اآب��اء. وم��ن اأه��م 

اال�سطرابات  ه��ذه  اأن���واع 

»ال���ت���اأت���اأة« وال��ت��ي ُت��ع��ّرف 

اأو  ال��ح��روف  »تغيير  باأنها 

واأ�سوات  بحروف  االأ�سوات 

اأخرى«، وباأنها »ا�سطرابات 

الكام  اإي��ق��اع  ف��ي  خلل  اأو 

اأو  دات  ب����ال����ت����ردُّ ي��ت��م��ي��ز 

االإعادة والتكرار واالإطالة 

في االأ�سوات اأو الكلمات، اأو 

ب�سورة  ال�سوتية  المقاطع 

ال اإرادية«.

التاأتاأة عند الأطفال: 

الأ�سباب والعاج
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* ظواهر التاأتاأة
تظهر التاأتاأة عند الطفل 

الرابعة  اأو  الثالثة  �صن  في 

ما  اإل���ى  ت�صتمر  اأن  ويمكن 

المراهقة. والطفل  بعد �صن 

الذي يعاني هذا اال�صطراب 

يتميز ب� :

مقطع  اأو  ح��رف  ت��ك��رار  1ـ 

معّين في اأول الكام.

2ـ تكرار كلمة معينة في اأول الجملة.

في  حرف  اأول  لفظ  في  �صعوبة  وج��ود  3ـ 

الكلمة.

وع�����ادة م���ا ي��ك��ون ذل����ك م�����ص��ح��وب��ًا 

�صراح  الإط��اق  الطفل  قبل  من  بمجاهدة 

الحركي  ن�صاطه  في  وا�صطراب  ل�صانه، 

خال  من  ذلك  ويظهر  الع�صبي،  وتوتره 

ك��ارت��ج��اف  الج�صمية  االأع���را����س  بع�س 

العين  ورمو�س  الفك  وارتعا�س  ال�صفتين، 

وال���ج���ف���ون، ورف�����ع االأك����ت����اف وت��ح��ري��ك 

ال�صطراب  باالإ�صافة  الذراعين، 

عملية التنف�س وعدم انتظامها.

* اأ�سبابها
1ـ �لور�ثة: والتي ُتمّثل 60 % من 

الحاالت الموجودة.

2ـ �لتاأخر �لعقلي: حيث يتفاوت 

ن��م��و االأط���ف���ال ف��ي ق��درات��ه��م 

العقلية. 

يعاني  قد  التي  �ل�سمع:  عيوب  3ـ 

تظه��ر التاأت��اأة عند 

الطف��ل ف��ي �س��ن 

الثالث��ة ويمك��ن اأن 

ت�ستم��ر اإلى ما بعد 

المراهق��ة �س�����ن 

يت�صبب  م��م��ا  ال��ط��ف��ل  منها 

ل���ه ف���ي ع���دم ���ص��م��اع بع�س 

اال�صتدالل  ويمكن  الكلمات، 

ع��ل��ي��ه��ا م����ن خ�����ال ب��ع�����س 

ال����ع����وار�����س م���ث���ل: ح��رك��ة 

ال�صوت  اتجاه  نحو  ال��راأ���س 

ب��ا���ص��ت��م��رار، ت��غ��ي��ي��ر ح��رك��ة 

وتقلي�صها  الوجه  ع�صات 

ال�صوت،  اإلى  االإ�صغاء  اأثناء 

التقّيد  للنداء وعدم  وعدم اال�صتجابة 

مواد  لخروج  باالإ�صافة  بالتعليمات. 

�صمغية من االأذن بين فترة واأخرى.

اللفظ  ي��ك��ون  ح��ي��ث  �ل���ّل���ف���ظ:  ق�����س��ور  4ـ 

الوقت في  االأداء، في�صيع  قا�صرًا عن 

البحث عن االألفاظ المنا�صبة.

�لأ���س��رة:  ف��ي  �أخ����رى  ل��غ��ات  ��ستعمال  5ـ 

من  لخليط  الطفل  �صماع  اإن  حيث 
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اللغات من قبل الوالدين 

يوؤدي ل�صعوره باالرتباك، 

اأي�صًا  يوؤثر  ال��ذي  االأم��ر 

على لغة الطفل االأ�صا�س.

6ـ �ل��ق��ل��ق و�ل���خ���وف: ال��ذي 

الطفل  ع��ن��د  ي��ن�����ص��اأ  ق��د 

والعقوبات  التوبيخ  من 

المتكررة من قبل االأهل 

والمدّر�صين.

بحيث  �لأف����ك����ار:  ���ق  ت���دفُّ 7ـ 

اأ���ص��رع م��ن تعبير  ت��ك��ون 

الطفل عنها.

�لع�سبية �لموروثة: والتي تكون بفعل  8ـ 

البيئة المحيطة بالطفل، بما فيها من 

تقليد وتخويف.

9ـ �إل��ح��اح �لأه���ل: حيث يطلب االأه��ل من 

عن  يكّفوا  اأن  اأو  يتكّلموا  اأن  اأطفالهم 

عمل �صيء معين.

�ل��و�ل��دي��ن: ويكون ذل��ك من  �إه��م��ال  10ـ 

بالعمل،  االأبوين  ان�صغال  خال 

فر�صة  لهم  يترك  ال  مما 

اأطفالهم  مع  التحدث 

كثير  ع��ن  واالإج���اب���ة 

من ت�صاوؤالتهم.

�لمنت�سرة  �لأّم���ّي���ة  11ـ 

ف���ي ب��ع�����ض �لأ����س���ر: 

انت�صار  ي�صبب  م��م��ا 

التي  اللغوية،  االأخطاء 

اإل��ى  م��ع��ه  ال��ط��ف��ل  ينقلها 

حرجًا  له  فت�صبب  المدر�صة 

و�صخرية من قبل رفاقه، مما 

انفعاالته  على  بال�صرر  يعود 

وحالته النف�صية. االأمر الذي 

ي���وؤّدي اإل��ى ال��ب��طء ف��ي نمّوه 

الّلغوي.

* للتاأتاأة اأنواع 
ف��ي��زي��ول��وج��ي��ة:  ت�����اأت�����اأة  1ـ 

تظهر ما بين 3 اإلى 6 �صنوات 

وتختفي مع دخول الطفل اإلى 

المدر�صة. تتميز بعدم قدرة 

الطفل على القيام بالعمليات 

العقلية بحيث يتعامل مع االأ�صياء كاأنها 

اأي�صًا  األعابه.. وتتميز  حّية كتكّلمه مع 

بجواب  اكتفائه  وع��دم  اأ�صئلته  بكثرة 

الإحباطات  لتعر�صه  يوؤدي  مما  واحد، 

نف�صية ب�صبب رف�س اأهله اال�صتماع له 

وعدم تحّم�صهم لحديثه. 

2ـ تاأتاأة ت�سديدّية: تظهر من خال ال�صّد 

اأو  الكلمة،  م��ن  االأول  المقطع  على 

الكلمة االأولى من الجملة.

تظهر  �رت���ج���اف���ّي���ة:  ت����اأت����اأة  3ـ 

ف��ي ت��ك��رار ال��م��ق��اط��ع داخ��ل 

الكلمات وفي و�صط الجملة.

ت�صمل  مختلطة:  ت���اأت���اأة  4ـ 

االرتجافّية والت�صديدّية.

تظهر  ت��ث��ب��ي��ط��ّي��ة:  ت����اأت����اأة  5ـ 

وي�صاحبها  الكام  في  كعرقلة 

كاحمرار  متوّتر،  حركي  �صلوك 

اعتب��ار  يمك��ن  ل 

التاأتاأة حالة مر�سية 

اإل اإذا ا�ستم������رت 

الخم�ش  بع��د  لم��ا 

فت�سب��ح  �سن��وات 

الم�س��ورة  عنده��ا 

�س�روري���ة الطبية 
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الوجه وهّز الرجل اأو اليد.

* متى نطلب الم�سورة الطبية؟
مر�صية  حالة  التاأتاأة  اعتبار  يمكن  ال 

اإال اإذا ا�صتمرت لما بعد الخم�س �صنوات. 

�صروريًا  اأم��رًا  الطبية  الم�صورة  وت�صبح 

ال�صن  هذه  بعد  ا�صتمرارها   عند 

في الحاالت التالية:

ال��ح��ال��ة  ازدي������اد  ع��ن��د  1ـ 

عندما  اأي  ����ص���وءًا، 

ي�������ص���ب���ح ت����ك����رار 

ال����ك����ل����م����ات 

والعبارات 

وا�����ص����ح����ًا 

ع����������ن����������د 

الطفل.

2ـ عندما ي�صبح 

ال��������ك��������ام 

ويتطلب  عبئًا 

من  كبيرًا  جهدًا 

الطفل.

ال��ّط��ف��ل  ت��ج��ن��ب  ع��ن��د  3ـ 

تتطّلب  التي  للمواقف 

منه الكام.

ال��ط��ف��ل  ق���ي���ام  ع���ن���د  4ـ 

ب���ت���ع���اب���ي���ر وح����رك����ات 

اأثناء  الوجه  في  غريبة 

الكام.

اأخرى  م�صاكل  وجود  عند  5ـ 

في كام الطفل.

من  للتخفيف  �سريعة  ن�سائح   *
التاأتاأة

1ـ ال ترغم طفلك على الكام.

2ـ اأعِط طفلك الثقة بالنف�س وهو اأ�صلوب 

يتطلب منك الوقت وال�صبر.

يزيد  ذلك  الأن  واال�صتهزاء،  اإي��اك  3ـ 

من �صعور الّطفل بالنق�س، وفي 

نف�س الوقت ال تتماَد في العطف، 

الأنه �صيذّكره بعاهته.

4ـ ال تفّرط في ت�صحيح الكام 

تقّبل  ب��ل  ال��ط��ف��ل،  تلعثم  عند 

االأمر بروح مرحة.

ب��ال��ّن��ظ��ر ج��ي��دًا  ق���م  5ـ 

خ��ال  طفلك  اإل���ى 

الّتحدث اإليه.

بهدوء  تكّلم  6ـ 

م��������ع ط���ف���ل���ك 

الم�صاب بالتاأتاأة 

وك���ذل���ك م���ع ���ص��ائ��ر 

اأفراد االأ�صرة.

من  ت��ط��ل��ب  ال  7ـ 

ال���ط���ف���ل اإع�������ادة 

اأو  ال��ك��ام ب��ب��طء 

ت�صحيحه.
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فادي علي كاظم�سهيد الوعد ال�سادق
 )ُكميل(

محل وتاريخ الولدة:ا�سم الأم:   نهاد نحلة
الطيبة 04/ 05/ 1968

محل تاريخ ال�ست�سهاد:  رقم ال�سجل: 99الو�سع العائلي: متاأهل وله ثاثة اأولد

مواجهة الطيبة20/ 07/ 2006

ن�سرين اإدري�ش قازان

»اإّنه يوم  التي قال عنها:  هناك. الحقيقة 

القيامة«.

فادي كاظم الذي ترك عبر الم�صاهد 

االأولى  وجهين،  ذات  ر�صالة  �صورها  التي 

بالعزيمة  مفعمة  وهي  المقاومة،  لمجتمع 

االإ�صرائيلية  الطائرات  كانت  عندما 

ُتغير على قرية الطيبة، وقذائف المدفعّية 

ف��ادي يرك�ُس في  ك��ان  اأح��ي��اءه��ا،  ت��دّم��ر 

�صوارعها حامًا الكاميرا على كتفه ليوثق 

بال�صورة وب�صوته الاهث حقيقة ما جرى 
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ئ كتب االإمام}  وكان ُيخبِّ

تقع  اأن  خ�صيَة  يقراأها  التي 

بيد اأحٍد فيتلفها.

 ،1990 ال������ع������ام  ف������ي 

الثالثة  ف���ادي  بلغ  اأن  وب��ع��د 

عاد  ع��م��ره،  م��ن  والع�صرين 

لبنان.  في  لي�صتقّر  اأهله  مع 

بذلك  العارمة  فرحته  ولكّن 

اآخ��ر،  ن��وع  من  غربة  قابلتها 

فالعائلة ا�صطّرت لل�ّصكن في 

وقوع  ب�صبب  لبيروت،  الجنوبية  احية  ال�صّ

الحدودي  ال�صريط  �صمن  الطيبة  قرية 

المحتل اآنذاك.

ع�سكرية،  م��ه��م��ات  ال���ع���ودة:   *
عائلة وعمل

اإلى  �صارع  لبنان،  اإلى  فادي  عودة  مع 

واإلى  العامة.  التعبئة  ب�صفوف  االلتحاق 

ع�صكرية  ل����دورات  خ�صع  عمله،  ج��ان��ب 

عديدة اأّهلته للم�صاركة في بع�س المهمات 

في  م�صاركته  ك��ان  واأب��رزه��ا  الع�صكرية، 

حرب عدوان ني�صان في العام 1996.

ج فادي ورزق بثاثة اأطفال اأغدق  تزوَّ

عندما  وحتى  واالهتمام،  الحنان  عليهم 

علو  على  يحوم  االإ�صرائيلي  الطيران  كان 

ابنته  ُيجل�س  ك��ان  الحرب،  في  منخف�س 

والثانية  وال��ث��ب��ات  وال��ب��اأ���س 

ل��ل��ع��دو االإ���ص��رائ��ي��ل��ي، ال��ذي 

اإلى �صاحة  دفع بجنوده دفعًا 

ال��ذي  ال��وق��ت  ف��ي  المعركة، 

كان ثمة رجال عر�س عليهم 

حتى  اأب���وا  ولكنهم  ال��رح��ي��ل 

نالوا ال�صهادة.

* ع�سٌق لاإمام}
ف��������ادي ك�����اظ�����م، اب����ن 

ق��ري��ة ال��ط��ي��ب��ة، ���ص��اف��ر مع 

بلغ  اأن  ال�صعودية، بعد  اإلى  واإخوته  والديه 

ال�صاد�صة من عمره. ولكن جذوره المتعلقة 

الحنين،  بحبل  تخنقه  قريته ظّلت  بتراب 

اإلى  ليعود  ال�صيفية  الفر�س  يتحين  فكان 

تلك الحقول التي لم يَر قلبه اأجمل منها. 

العنيد،  والمتمّرد  ال�صغير،  الّثائر 

فكثيرًا  المدر�صة،  في  ال�صغب  كثير  ك��ان 

لي�صمع  االإدارة  قبل  من  االأب  ا�صتدعَي  ما 

يكتب  ينفك  ال  ال��ذي  ابنه  ع��ن  ال�صكوى 

الخميني  ل��اإم��ام  ال��م��وؤي��دة  ال�����ص��ع��ارات 

القدم،  ك��رة  ملعب  حائط  على  المقد�س 

ولذا كان ُيمنع من اللعب مع رفاقه..

ذل�����ك ال��ع�����ص��ق ال���م���ت���وق���د ل���اإم���ام 

ما  كل  تح�صيل  اإلى  دفعه  الخميني} 

التزامه،  في  ُق��دم��ًا  يدفعه  اأن  �صاأنه  من 

��ئ 
ِّ
ك����ان ُي��خ�ب�

الإمام}  كت��ب 

الت����ي ي��ق��راأه�ا 

تق��ع  اأن  خ�سي��َة 

بي��د اأح��ٍد فيتلفها
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ال�صغيرة في ح�صنه غير اآبه بما يمار�صه 

العدو من ترهيب وتخويف ويخبرها ق�صة 

ليهدئ روعها..

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��و���ص��ع ال��م��ادي 

اإال  ف��ادي،  على  خناقه  �صّد  ال��ذي  ال�صّيق 

كان  قليل،  م��اٍل  في جيبه من  وجد  ما  اأن 

ي�صارع اإلى اإنفاقه على من هو بحاجة اإليه 

اأكثر منه. 

كثيرًا،  المطالعة  ي��ه��وى  ف���ادي  ك��ان 

االأم��ر  وكذلك  وا�صعة،  ثقافة  ك��ّون  ولهذا 

كانت الكتابة الهواء الذي يتنف�صه، واأجاد 

االأمر  في  الغريب  ولكن  اأي�صًا،  التخطيط 

يكتب  عندما  ُي��ق��راأ  بالكاد  ك��ان  خطه  اأن 

الخّط  وهو �صاحب  ما يجول في خاطره، 

دفتره  يكتُب على  كان  ما  وكثيرًا  الجميل. 

االأدعية واالأحراز الخا�صة به، فتراه يجمع 

مقاطع  منها  ي��وؤل��ف  ج��م��ًا  االأدع��ي��ة  م��ن 

يداوم  به  خا�صة  اأدعية  ت�صكل  متما�صكة 

على قراءتها.

* معًا.. الأداء ال�ساة
للنا�س،  الكبيرة  بمحبته  فادي  ُعرف 

تقا�صيم  تبوح  الذي  الحنون،  الرجل  فهو 

الرجل  وه��و  وال�صماحة،  بالطيبة  وجهه 

في  م�صى  ما  ف��اإذا  واالجتماعي،  ال���ودود 

وجهه  على  االبت�صامة  ظّلت  القرية  دروب 

حوله.  من  والماّرين  الواقفين  يحّيي  وهو 

وقد ت�صلم لفترة تدريب ال�صباب على لعب 

بالن�صبة  التدريب  هذا  وكان  القدم.  كرة 

وعقولهم،  قلوبهم  اإل��ى  عبور  بوابة  اإليه 

فكانوا اإلى جانب تقاذفهم للكرة يتقاذفون 

اإليه  طلب  يوم  وفي  ويناق�صونها.  االأفكار 

في  باللعب  ال�صباب  لبع�س  ي�صمح  ال  اأن 

اأ�صّر  ولكنه  ملتزمين،  غير  الأنهم  فريقه 

�صدحت  م��ا  اإذا  حتى  معهم  اللعب  على 

ال�صافرة لتعلن نهاية اللعب م�صى واإياهم 

اإلى الم�صجد الأداء ال�صاة.

تاأثر فادي كثيرًا بال�صهيد اال�صت�صهادي 

علي اأ�صمر، وتاقت روحه اإلى االنفات من 

التي �صارت برحابتها �صّيقة  الدنيا،  هذه 

�صبرًا..  االأيام  مع  ي�صتطع  يعد  ولم  عليه، 

والحيوية  بالن�صاط  المفعمة  نظراته  حتى 

اأ�صدل العتُب على االأيام نقابه عليها، فمن 

راأى عينيه قراأ في �صفحاتهما الكثير من 

االأ�صرار المّرة.

* وتحّقق الحلم!
عمل  ب�صنتين  ال��ح��رب  ن�صوب  قبل 
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ف�������ادي ف�����ي م����ح����ٍل ل��ب��ي��ع 

عمله  ج��ان��ب  اإل����ى  ال��م��ي��اه 

االإ�صامية،  المقاومة  ف��ي 

بخبر  ���ص��م��ع  م��ا  اإذا  ح��ت��ى 

تموز،  ف��ي  الجنديين  اأ���ص��ر 

فهو  الرحيل،  تبا�صير  بانت 

 15 قبل  حلمه  ف��ي  راأى  ق��د 

اأن  الحرب  من  يومًا  ع�صر 

ال�����ص��م��اء ت��ع��ّج ب��ال��ط��ائ��رات 

يوم  ك��اأن��ه  ت�صج  وال��ن��ا���َس  االإ�صرائيلية 

ال��ق��ي��ام��ة، ول��ّم��ا اأخ��ب��ر زوج��ت��ه ب��ال��روؤي��ا 

���ص��األ��ت��ه: »���ص��ت��ظ��ّل ت��ح��ل��ُم ب��ال��ح��رب؟«، 

»نعم...«. فاأجابها: 

 ف��ي ب��داي��ة ال��ح��رب عمل ف���ادي على 

القرية،  الأهل  والموؤَن  الم�صاعدات  تاأمين 

اإلى  وُطلب  الحرب،  ا�صتد وطي�س  فاإذا ما 

حفاظًا  المكان  مغادرة  المدنيين  جميع 

على حياتهم، كان فادي ممن ُطلب اإليهم 

الرحيل. وكان يعاني من ق�صر في اإحدى 

الرجال  اآث���ار  اإّن  ق��ال  م��ن  ولكن  قدميه، 

ُتقا�ُس ب�صامة م�صيهم؟ فالطريق ال�صائكة 

عنها  عجز  ف��ادي  م�صاها  التي  وال�صعبة 

الكثيرون...

* �سنكون معهم
في 22 تموز، كانت الطيبة 

ق��د خ��َل��ت م��ن اأه��ل��ه��ا، وبقي 

فيها الم�صتب�صلون من اأبنائها 

وعدد من المجاهدين الذين 

كمنوا للعدو ال�صهيوني، حتى 

المواجهة  وق��ت  ح��ان  ما  اإذا 

في  اهلل«  »رج���ال  حقًا  ك��ان��وا 

القليلة  الفئة  فهم  الميدان، 

اآخ��ر  حتى  وقاتلوا  الكثيرة،  غلبت  التي 

ال�صابقين  عداد  في  وكان  ر�صا�س،  طلقة 

التي  ال��م��واج��ه��ة  ب��ع��د  اهلل،  ج��ن��ان  اإل����ى 

فيها  كبدوا  والتي  القرية،  في  خا�صوها 

العدو ال�صهيوني الكثير من الخ�صائر.

القمر،  �صوء  تحت  تلمع  دم��اوؤه  كانت 

وابت�صامته حملت هذه المرة معاني الراحة 

والطماأنينة.. وكانت الجملة االأخيرة التي 

من  عائلته  ُيخرج  اأن  قبل  لزوجته  قالها 

القرية: »هذه م�صيرة كرباء قد اأتت اإلينا 

يا  نقول  فقط  نحُن  واأذه��ب،  اأتركها  ولن 

ليتنا كنا معكم؟! االآن �صنكون معهم.. هي 

ويحكمها  ال�صرفاء..  يقودها  الحرب  �صّنة 

الجبناء«.

اإذا م��ا م�س��ى في 

دروب ال�ق�ري�����ة 

ظّل��ت البت�سام��ة 

وهو  وجه��ه  على 

الواقفي��ن  يحّي��ي 

والمارين من حوله
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ك�سكول

 الأدب
اإعداد: اإبراهيم من�سور

ة وِعبرة ق�سَّ

مر�س االأ�صُد فعاَده )زاره في مر�صه( جميع ال�صباع، ما خا الثعلب، فنمَّ عليه الذئُب 

)اأخبَر االأ�صَد بغيابه(.

فقال االأ�صد: اإذا ح�صَر فاأعلمني.

ره، فقال الثعلب معتذرًا:  فلّما ح�صر الثعلب عاتبه االأ�صُد على تاأخُّ

� كنُت في طلب الدواِء لك.

قال االأ�صد:

ْبَت؟ � فاأيَّ �صيء اأ�صَ

قال الثعلب:

� خرزٌة في �صاق الذئب، ينبغي اأن ُتْخَرج.

بعد ذلك،  به،  الذئب  الثعلب. فمرَّ  وان�صلَّ  الذئب،  �صاق  االأ�صُد بمخالبه في  ف�صرب 

ودمه ي�صيل، فقال له الثعلب: 

� يا �صاحب الُخّف االأحمر، اإذا قعْدَت عند الملوك، فانظر ماذا يخرج من راأ�صك.
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الّدعاء مقرونًا بالعمل

دعا ر�صول اهلل محمد P على الجراد فقال: »اللَّهمَّ اأهِلْك كباَره، واأف�ِصْد �صغاَره، 

واقطْع دابَره، وخْذ باأفواهه عن معاي�صنا واأرزاقنا، اإنَّك �صميع الدعاء«)1(.

ولكّن هذا الدعاء العظيم ال ُيعفي المزارعين من القيام بواجبهم في اأخذ الحيطة، 

ور�ّس مزروعاتهم بالُمبيدات المنا�صبة. ويروى اأن رجًا زرع قمحًا له، فلّما قام الزرُع على 

َنَمْت �صنابُله واكتنزت ُبحبيبات القمح( جاء جي�س من الجراد  �ُصوقه وجاَد �صنبُله )اأي 

لياأكل الزرع والحرث، فجعل الرجُل يقول:

له فقلُت  زرع���ي  على  ال��ج��راُد  ب��اإف�����ص��اِدَم���رَّ  ��َغ��ْل  ُت�����صْ وال   ، ت���اأك���َل���نَّ ال 

�ُصنبلٍة ف���وَق  خ��ط��ي��ٌب  منهم  ُب����دَّ م���ن زاِدف��ق��اَم  ���َف���ٍر، ال  ����صَ �����ا ع��ل��ى  اإنَّ

من االأ�سداد

ْونق، اأي الطاوة  اه ومنه الرَّ ره، جعله َرْنقًا وَرَنقًا. وكذلك يعني: �صفَّ � رنََّق �لماَء: كدَّ

والُح�صن واالإ�صراق.

ُروُه  َوُتَوقِّ ُروُه  َوُت��َع��زِّ َوَر�ُسوِلِه   ِ ِب��اللَّ {ِلُتوؤِْمُنو�  تعالى:  ر، فقد جاء في قوله  وقَّ ر:  � عزَّ

ياًل} )الفتح: 9(. َوُت�َسبُِّحوُه ُبْكَرًة َو�أَ�سِ

دون  وِق�صا�ٌس،  ِعقاٌب  االإ�صامية،  ال�صريعة  في  فالتعزير  بمعنى عاقب،  ر  وتاأتي عزَّ

اإقامة الَحّد.

والَعَزر )في مقايي�س اللغة الأحمد بن فار�س(: بمعنيين: 

1ـ التعظيم والتوقير.
2ـ جن�س من ال�صرب.

وجاء في الم�صباح للفّيومي: التعزير: التاأديب 

دون الحّد)2(.
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قالت لي المراآة

� اأراك تقراأ منده�صًا، فما الذي ُيده�ُصَك فيما تقراأ؟!

� ما اأده�صني ما اأقراأه في هذا الكتاب )3( الذي ُيذكر فيه ق�صة 

االأفعى المجلجلة ذات النظرات ال�صاّمة والراأ�س النحا�صّي والتي 

نة  لها بين العين واالأنف، على الجانبين، فتحة مخروطّية مبطَّ

رادار  ملم�َصْي  ُت�صبهان  الفتحتان  وهاتان  ا�صة.  ح�صَّ بخايا 

الحراري.  النوع  النور من  لطاقة  ت�صتجيبان  وهما  تواأَمْين، 

اأو  ال��ح��رارة  درج��ة  فتحة،  ك��ّل  بو�صاطة  االأف��ع��ى  وَت��ع��ِرف 

حتى  عليها  فتنق�سُّ  منها،  القريبة  تها  ل�صحيَّ البرودة 

بين  مختبئة  كانت  لو  وحتى  الليل،  في  تراها  اأن  دون 

االأغ�صان واالأوراق، وت�صت�صيُغها ع�صاًء ف�صبحان اهلل، 

المعتدي؟  االآثم  ال�صر�س  الحيوان  هذا  خلق  لماذا 

ع االآمنين من الب�صر وغيرهم؟! ِلُيروِّ
َ
اأ

عندها قالت المراآة:

َماء َو�ْلأَْر�َض  � اعَلْم اأن اهلل لم يخلق �صيئًا عبثًا، فقد قال تعالى: {َوَما َخلَْقَنا �ل�سَّ

ة تاأكل الح�صرات والفئران والجرذان  َوَما َبْيَنُهَما َلِعِبيَن} )االأنبياء: 16(. والحيَّ

ومختلف القوار�س والحيوانات ال�صاّرة باالإن�صان ومزروعاته. وهي بهذا ُت�صاهم 

المخلوقات،  �صل�صلة  في  حلقة  والحيَّة  وغيره.  الطاعون  مر�س  من  الحماية  في 

ا  اأمَّ »االإيكولوجي«.  البيئي  والتوازن  البيولوجي  التنّوع  حفظ  في  مهّم  فوجودها 

فهذه  والدماغ،  وال�صرايين  وال��دم  القلب  اأمرا�س  خطر  �صد  ترياق  فهو  ها  �ُصمُّ

ّم  االأمرا�س ال يفيد في معالجتها �صوى �ُصّم االأفاعي، اإذ اإّن قدرًا �صئيًا من ال�صٌّ

�س ع�صلة القلب المري�صة على العمل، ويفتح ال�صرايين الم�صدودة. كفيل باأن يحرِّ

عندئٍذ قلُت مطمئّنًا:

)اآل  �ُسْبَحاَنَك}  َباِطاًل  َهذ�  َخلَْقَت  {َما  بدائع خلقك..  في  اللَّهمَّ  تباركَت   �

عمران: 191(.

من نوادر العرب

م اإماٌم ف�صّلى، في البادية، بقوم من االأعراب. فلّما قراأ »الحمُد« افتتح  تقدَّ

ب�صورة يو�صف، فان�صرف القوم وتركوه وحيدًا. وعندما اأح�ّس بان�صرافهم، �صرخ 

قائًا: �صبحان اهلل! قْل هو اهلل اأحد... فرجعوا و�صلوا خلفه.
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بحار االأنوار، المجل�صي، ج 62، �س 202.( 1)

االإرهاب والعنف، د. مح�صن الحيدري، �س 259.( 2)

عالم الليل، لور�س ميلن، �س 89، 90.( 3)

عالم الحيوان، د. �صمير كبريت، �س 7 و 8.( 4)

الهوام�ش

الكنز اللغوي

: من معاني خفَّ

� خفَّ �لوزن، فهو خفيف وُخفاف، وجمُعه ِخفاف.

ة: نقي�س الّثقل، وتكون في الج�صم والعقل والعمل. � �لخفَّ

: كلُّ �صيء خفَّ محمُله. � �لِخفُّ

� َخفَّ فالن لفالن: اأطاعه وانقاد له.

� َخفَّ �لقوُم عن منزلهم: ارتحلوا م�صرعين.

: القليل المال � الخفيف الحال. � �لُمِخفُّ

: ما ُينتَعُل فوق الحذاء. � �لُخفُّ

َف ُخفاً: احتذى حذاًء � انتعَل نعًا. � تخفَّ

� جاءت �لإبُل على ُخفٍّ و�حد: َتِبَع بع�صها بع�صًا كاأنها قطار )4(.

من اأمثال العرب

ّق، ومنه فاحة االأر�س.  »�إن �لحديَد بالحديد ُيفلَح« اأي: ُي�َصّق، من الَفْلح، وهو ال�صَّ

وقيل كذلك: »ال يفلُّ الحديد اإال الحديد«. اأي: ال يقطع الحديد وُيحِدث فيه ُفلواًل )تاآكًا( 

يقطع  الما�س  اأي:   ،»Diamond cut diamond« االإنكليزي:  المثل  ويقول  الحديد.  اإال 

الما�س. وقد ثبت علمّيًا اأن الما�س هو اأ�صلُب العنا�صر )اأ�صلب من الفوالذ(. وعليه، فحقٌّ 

ل المثل العربّي قائلين: »ال يقطع الحديد اإال الما�س«. لنا اأن نعدِّ

وقد راأينا ما اأ�صاب االآليات االإ�صرائيلية الحديدية، في جنوب لبنان، بف�صل المقاومة 

ة االإ�صامية! الما�صيَّ
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مر�ش اأدوية التنحيف
اإعداد: فاطمة اجلوهري غندورة

»اخ�سر 2 كيلو من وزنك خال اأ�سبوع واحد«

» قاهر ال�سمنة.. حارق الدهون«!! 

»جربه اإنه المنحف ال�سحري العجيب«!

هي غي�ش من في�ش.. اأ�سماء واإعانات، تحتل واجهة المحال 

وال�سيدليات و�سا�سات التلفزة وتت�سدر لوائح االإعانات.

الذين  النا�ش  من  للكثير  مر�سيًا  هاج�سًا  الر�ساقة  اأ�سبحت 

تفكير  دونما  الخلطة  تلك  اأو  ال��دواء  ه��ذا  يجربون  انفكوا  ما 

بم�ساعفات ما يتناولونه ويتجرعونه من اأدوية.

منهم من اّدعى النجاح في تخفيف وزنه، وهم قّلة، وكثير ظهر 

اأثمانًا  كلفتهم  التي  الم�ستح�سرات  هذه  ال�ستعمال  الندم  عليهم 

باهظة �سواء ماّدية اأم نف�سّية اأم �سحّية.
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جانب قيامي ببع�س الحركات الريا�صية، 

 80( اإلى  وزني  اإنقا�س  ا�صتطعت  وبالفعل 

عوار�س  من  عانيت  اأني  اأخفي  وال  كلغ(. 

اأج��ل  م��ن  تحملت  لكنني  موؤلمة  جانبية 

الو�صول لتحقيق هدفي في تخفيف وزني«.

راأي مغاير  له  ال�صيد كمال )80 كلغ( 

توجد  »نعم  وي��ق��ول:  التنحيف  اأدوي���ة  في 

ح�صب  ن�صبيًا  لكن  نافعة  تنحيف  اأدوي���ة 

االأ�صخا�س واالأج�صام؛ بمعنى اآخر ال يوجد 

دواء تخفيف واحد ينفع كل االأ�صخا�س الأن 

مختلفة  ج�صدية  موا�صفات  �صخ�س  لكل 

عن االآخر لذا فاإن تجربتي مع الدواء )اأ( 

قد تكون مغايرة كليًا لتجربة �صديقي معه، 

واأوؤكد  التنحيف  باأدوية  اأن�صح  ال  اأنا  لهذا 

االأ�صلم  الأن��ه  طبيعي؛  ريجيم  اتباع  على 

والخالي من اأي احتماالت مر�صية موؤذية. 

من  مجموعة  على  بالمداومة  اأن�صح  كما 

تخفيف  اأج���ل  م��ن  الريا�صية  ال��ح��رك��ات 

الوزن«.

* »ظاهرة المنّحفات« 
التجارب،  م��ن  لعدد  عر�صنا  اأن  بعد 

ب��ّد  لنا من اأخذ راأي اأهل الخبرة ك���ان ال 

ف����ي ه�����ذا ال��م��ج��ال 

ف��ك��ان ل��ن��ا ل��ق��اء مع 

�صيا  مح�صن  الدكتور 

غ��دد  اأخ�������ص���ائ���ي   �

* عوار�ش جانبية ال تنتهي
ب��ي��ن ال���ن���ج���اح وال���ف�������ص���ل، ال��ف��وائ��د 

واالأ���ص��م��اء  المنّحفات  لتلك  واالأ����ص���رار 

ال��ت��ج��اري��ة، ك��ان لنا ل��ق��اء م��ع ع��دد ممن 

خا�صوا هذه التجارب.

كلغ(:   100( علي  اأم  ال�صيدة  تقول 

التنحيف  اأدوي��ة  من  العديد  جربت  »لقد 

والحبوب،  والل�صقات،  االأع�����ص��اب،  م��ن 

ولكني  والمحلية،  االأجنبية  والخلطات 

اأي فائدة، بل على العك�س،  اأجِن منها  لم 

لي  �صببت  مر�صّية  ع��وار���س  اأ�صابتني 

اختااًل في الهرمونات واأوجاعًا موؤلمة في 

المعدة«.

»لقد  تقول:  كلغ(   80( اأم��ل  ال�صيدة 

اأجد  ولم  كثيرة  تنحيف  اأدوية  ا�صتخدمت 

فائدًة اإال من دواء واحد، وعلى الرغم من 

خ�صارتي لب�صع كليوغرامات من وزني اإال 

اأنه ت�صبب لي باأوجاع في المعدة وباإح�صا�س 

الّتوقف  اإلى  دفعني  مما  واالإعياء  بالكاآبة 

الجانبية  العوار�س  لكثرة  ا�صتخدامه  عن 

التي ترافقه«.

اأما تجربة ال�صيدة اأم محمد )90 كلغ( 

�صابقتيها  من  نجاحًا  باأكثر  فلي�صت 

اإذ ت��ق��ول:  »ل��ق��د ج��رب��ت من 

دواء  طبية  و���ص��ف��ة  خ���ال 

اإل��ى  م�����ص��ه��ورًا،  تنحيف 
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بالحديث  ك��ام��ه  ا�صتهل  ال���ذي   � و�صكري 

المنحفات في  القوي لظاهرة  االنت�صار  عن 

اإل��ى  يعود  ذل��ك  م��ردَّ  واعتبر  ال�صيدليات 

ارتفاع عدد الم�صابين باآفة زيادة الوزن مما 

االأدوية.  على هذه  للطلب  مهمًا  �صوقًا  �صّكل 

البديل  الطب  في  عليه  الطلب  انت�صار  اأم��ا 

فيعود اإلى ان�صداد االأفق اأمام عدد كبير من 

تجارب  خا�صوا  الذين  وخا�صة  المر�صى، 

تخفيف  ف��ي  تقدم  اأي  تحقيق  دون  فا�صلة 

لهذا  للجوء  م�صتعدون  فهم  وبالتالي  وزنهم 

من  اأ�صًا  يمار�س  ال��ذي  العاج  من  النوع 

اال�صتغاليين بهدف الك�صب المادي. 

الكا�صح  االإع���ام���ي  االن��ت�����ص��ار  وع���ن 

و�صفه  ف��ق��د  ال�����وزن،  تخفيف  ل��ظ��اه��رة 

الدكتور �صيا بالمادة الد�صمة التي جذبت 

الدكتور  واأب����دى  وال��م�����ص��اه��د.  الجمهور 

الزائد   ال���وزن  مو�صوع  ت��ن��اول  م��ن  اأ�صفه 

مر�صية  كحالة  ولي�س  جمالية  زاوي��ة  من 

تعّر�س �صاحبها لم�صاكل �صحّية كال�صّكري 

واأمرا�س القلب وال�صرايين.

هّن  الن�صاء  اأن  �صيا  الدكتور  وي��رى 

االأك��ث��ر اإق���ب���ااًل ع��ل��ى ا���ص��ت��خ��دام االأدوي����ة 

المنّحفة. ولم ين�َس في هذا االإطار االإ�صارة 

االإعام  و�صائل  تمار�صُه  الذي  ال��دور  اإلى 

وترويجها  طرحها  خ��ال  م��ن  ذل��ك  ف��ي 

للجمال عبر  وموا�صفات حديثة  لمقايي�س 

للكثير  رم��زًا  اأ�صبحن  ومذيعات  ممثات 

من الن�صاء اللواتي يرغبن باالقتداء بهن.

* ال�سعور الكاذب 
مّيز  التنحيف  اأدوي����ة  خ��ط��ورة  وع��ن 

الدكتور مح�صن بين نوعين من االأدوية: 

ل��درا���ص��ات  ت��خ�����ص��ع  اأدوي������ة  �لأول: 

عالمية  �صركات  قبل  من  وتنتج  وتجارب 

ال��ط��ب��ي وال يمكن  ال��و���ص��ط  ف��ي  م��ع��روف��ة 

وهي  طبية،  بو�صفة  اإال  عليها  الح�صول 

لذلك  ت�صويقها  بعد  حتى  ب�صدة  مراقبة 

يمكن �صحبها من التداول. وقد تم بالفعل 

تاأثيرها  نتيجة  االأدوي��ة  العديد من  �صحب 

على القلب وال�صرايين.

هذه االأدوية المعتمدة طبيًا لها فوائد 

دة في تخفيف الوزن من دون اأن ننكر  موؤكَّ

عوار�صها الجانبية كاأي دواء اآخر.

�ل���ث���ان���ي: اأدوي�����ة غ��ي��ر خ��ا���ص��ع��ة الأي 

ال  طبية  و�صفة  دون  م��ن  ُت��ب��اع  درا���ص��ة، 

وهي  الرقابة،  من  نوع  اأي  عليها  ُيمار�س 

لل�صحب  معّر�صة  وغير  الم�صدر  مجهولة 

من ال�صوق في حال وجود تاأثيرات �صحية.

وزيادة  ال�صهية  قطع  على  تعتمد  وهي 

بفعل  الج�صم  م��ن  الخارجة  ال��م��اء  كمية 

المري�س  لدى  يولد  الذي  المتكرر  التبول 
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�صعورًا كاذبًا بالتنحيف، فتعّر�س �صاحبها 

االأم��را���س  م��ن  بالعديد  االإ���ص��اب��ة  لخطر 

كال�صغط والقلب. 

* دور الجهات الرقابية 
ال��دور  على  �صيا  الدكتور  �صدد  وق��د 

الرقابية  الجهات  تلعبه  اأن  يمكن  ال��ذي 

ا�صتخدام  ظاهرة  انت�صار  من  الحد  في 

ال�صحة  اإلى دور وزارة  المنّحفات م�صيرًا 

في عدم الترخي�س لاأدوية غير المعتمدة 

من الجهات العلمية والطبية .

اأما م�صلحة حماية الم�صتهلك فا بد 

اأن تراقب المنتجات المعتمدة في ال�صوق 

االإع��ام  ل��دى  والتدخل  خطورتها  وم��دى 

الذي  ف��ال��دور  الكاذبة،  االإع��ان��ات  لمنع 

يكمن في  االإع��ام  و�صائل  تلعبه  اأن  يمكن 

التوعية ال�صحّية من خال اعتماد برامج 

نوعية تركز فيها على كيفية الغذاء ال�صليم 

اإعاميون  ويديرها  الريا�صة  وممار�صة 

عدد  الأكبر  الفكرة  الإي�صال  متخ�ص�صون 

من النا�س.

* دون عوار�ش جانبية 
وب��ك��ل��م��ات م���وج���زة و���ص��ري��ح��ة وّج���ه 

من  الن�صائح  من  مجموعة  �صيا  الدكتور 

اأجل تخفيف الوزن دون عوار�س جانبية:

في  اإفراط  دون  ال�صليم  الغذاء  اعتماد  1ـ 
الكمية. 

كلٌّ ح�صب  للريا�صة  الدائمة  الممار�صة  2ـ 
حاجته وطاقته. 

الو�صول  قبل  بالوزن  االهتمام  �صرورة  3ـ 
اإلى نقطة الاعودة. 

وعدم  اأطفالنا  �صحة  على  المحافظة  4ـ 
جعلهم يبدنون. 

�لدكتور مح�سن �سيا
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كل  واأن  �صواب  على  دائمًا  اأنهم  ال�صباب  بع�س  يعتبر 

االآراء التي تعار�س اأ�صلوبهم في التفكير غير ذات اأهمية، 

ولاأ�صف  النقد.  كثر  كلما  بقناعاتهم  تم�صكًا  وي��زدادون 

ليتحول  اأبنائهم  عناد  ي�صتفزهم  عام،  ب�صكل  االأهل،  فاإن 

طرف  كل  فيه  يتم�صك  عقيم  جدال  اإلى  معهم  نقا�س  اأي 

باأقواله وي�صعى اإلى ك�صر هيبة االآخر.

�لأب: يجب اأن تعترف اأن ما تقوم به خطاأ واأنني ل�صت 

را�صيًا عنه..

�ل�ساب: وما اأدراك اأنَّ راأيك هو ال�صحيح؟

لي�س  ك��ام��ك  والأن  منك  خ��ب��رة  اأك��ث��ر  الأن��ن��ي  �لأب: 

منطقيًا.

�ل�����س��اب: وم��ن ال��ذي ق��ال اإن كامك اأن��ت ه��و ال��ذي 

ين�صجم مع المنطق؟!

هو  راأي���ي  بالطبع  م��ن��ك.  اأك��ث��ر  ع���رف 
َ
اأ الأن��ن��ي  �لأب: 

االأن�صب.

�ل�ساب: بالن�صبة لك اأنت دومًا الم�صيب ولكن كامك 

لم يقنعني. 

�لأب: اإنك تحب الجدال، وترف�س اأن تقتنع الأنك 

عنيد.

اأنكم  ترون  وال  بالعناد  تتهموني  ولماذا  �ل�ساب: 

اأنتم اأي�صًا ت�صرون على اآرائكم بطريقة م�صتفزة؟

�لأب: من المعيب اأن تتكلم معي بهذا االأ�صلوب. 

حين تخفف من عنادك عد لتناق�صني. 

ولن  عنيد  بنظرك  الأنني  اأفعل.  لن  اإذًا  �ل�ساب: 

اأتغير.

لكم راأيكم.. ولي راأيي!

اإعداد: 

دميا جمعة فّواز
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ن�سيحة لل�ساب

على  االآخ��ري��ن  م��ع  النقا�س  تخو�س  حين  1ـ 
االأف�صل  هو  راأيك  واأن  االأعلم  اأنك  اعتبار 

َمْن حوله  يمّل  دكتاتور  اإلى  �صتتحول  فاإنك 

ِمَن الجدال معه.

باأفكارك طالما  اأهلك  تقنع  اأن  ت�صتطيع  لن  2ـ 
اأن  عليك  لذلك  اآرائ��ه��م  ك��ل  تن�صف  اأن��ك 

معهم  ال��ح��وار  ف��ي  م�صتركة  نقاطًا  توجد 

على  ولي�س  اآرائ���ك  اإيجابية  على  وت��رك��ز 

�صلبيات كامهم

االآخ��رون وال تفكر في  اإلى ما يقوله  ا�صتمع  3ـ 
تكون  كثيرة  فاأحيانًا  �صتقوله  ال��ذي  ال��رد 

مخطئًا واالعتراف بالخطاأ ف�صيلة.

4ـ ال باأ�س اإن تنازلت عما هو لي�س مهمًا 
ي�صعر  اأن  ويكفي  االأه��م،  على  لتح�صل 

ليبادلوك،  اآراءه��م  تحترم  اأنك  اأهلك 

فيما بعد، بالمثل.

االأه��ل  اأن  ت���درك  اأن  عليك  5ـ 
االأعلم  اأن��ه��م  يعتبرون  عمومًا 

نقا�صهم  واأن  ولدهم  بم�صلحة 

معك ينطلق من خوفهم عليك. 

بالكلمة  لهم  اأث��ب��تَّ  ح��ال  وف��ي 

اأن��ك  ال�صديد  وال����راأي  الطيبة 

م�����ص��ي��ب ف��اإن��ه��م ���ص��ي�����ص��ع��رون 

بالفخر بك ولي�س العك�س.

ن�سيحة لاأهل

بالعناد  اب��ن��ك��م  ت��ت��ه��م��ون  ح��ي��ن  1ـ 
اإمكانية  اأي  على  تق�صون  فاإنكم 

اإلى  والو�صول  معه  التوا�صل  في 

ن��ت��ي��ج��ة. واح�����ذروا م��ن ات��ه��ام��ه 

الأن��ك��م  م��ت��ك��رر  ب�صكل  ب��ال��ع��ن��اد 

الذميمة  ال�صفة  �صتكر�صون هذه 

في �صخ�صيته. 

2ـ حاولوا التركيز على جوانب اللين 
على  تحكموا  وال  �صخ�صيته  في 

حواركم معه، م�صبقًا، بالف�صل. 

راأيه  عن  للتعبير  مجااًل  اأعطوه  3ـ 
الم�صتركة  الجوانب  على  وركزوا 

في حديثكم. 

معركة  ف��ي  اأن��ك��م  ت��ع��ت��ب��روا  ال  4ـ 
فيتحول ولدكم اإلى خ�صم اإنما 

وح��اول��وا  برفق  معه  تعاملوا 

اأن ت�صلوا اإلى اأكثر النتائج 

اإر�صاًء لكم وله.

اأن  ب��ال�����ص��رورة  ل��ي�����س  5ـ 
ي���ك���ون ول����دك����م ع��ن��ي��دًا 

اأغلب  كحال  حاله  ولكن 

اإل��ى  ي�صعون  حين  ال��ن��ا���س 

فر�س ذاتهم وقناعاتهم على 

اإلى  ت�صعوا  ال  لذلك  االآخرين، 

اأن��ه  في�صعر  قناعاته  تحجيم 

اأ�صير تطلعاتكم واآرائكم.
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لتتخّل�ش  خطوات 

الزائد الخجل  من 

بالحياء.  التحلي  الموؤمن  �سفات  اأبرز  من  اأن  �سك  ال 

اأن  اإلى خجل َمَر�سّي ي�سير من المهم  ولكن حين يتحول 

نتخطاه ونعمل على تجاوزه. 

يواجه بع�ش ال�سباب م�سكلة في تعاملهم مع احمرار 

الوجه واالرتباك والتلعثم خا�سة حين يلتقون بالغرباء 

فينزوون في عالمهم الخا�ش وي�ست�سلمون لخجلهم الزائد 

حولهم  من  اإل��ى  وينظرون  ذاتهم  يرثون  ينفكون  وال 

باإعجاب متمنين التحلي بقدر من ال�سجاعة والثقة.

ت�����ص��اع��دك على  ن�����ص��ائ��ح   8 وال���ي���ك 

التخل�س من الخجل الزائد:

بالنف�س وعدم الخجل من  الثقة  تنمية  1ـ 
ال�صفة  هذه  ح��ّول  اإنما  خجواًل  كونك 

مع  التعاطي  ف��ي  اإيجابية  طاقة  اإل��ى 

االآخرين.

اأح��ي��ان  ف��ي  ال�����ص��ف��ة  ه���ذه  اأن  ت��اأك��د  2ـ 
المرموقة  ال�صخ�صيات  ت��ازم  كثيرة 

ولكنهم  ال��م��ج��ت��م��ع  ف��ي  وال��م��ع��روف��ة 

اعتادوا التعامل معها وتجنب اإظهارها 

للعلن.

وتاأكد  �صخ�صيتك  اإيجابيات  على  ركز  3ـ 
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اأن ال �صيء يدعوك اإلى الخجل طالما 

يوؤذي  اأو  ُيغ�صب اهلل  اأنك ال تقوم بما 

النا�س.

ت�����ص��ب��ب لك  ال���ت���ي  ال���م���واق���ف  ت��خ��ي��ل  4ـ 
م�صبقًا  م��خ��ط��ط��ًا  و���ص��ع  االرت���ب���اك 

لكيفية التعاطي معها وكيفية تجاوزك 

المخاوف والقلق. 

وفي  ت��رددك  اأ�صباب  ورق��ة  على  اكتب  5ـ 
ال��م��ق��اب��ل اك��ت��ب ال��ن��ت��ائ��ج االإي��ج��اب��ي��ة 

تحول  وكيفية  الخجل  من  لتخل�صك 

حال  في  والعملية  االجتماعية  حياتك 

تخطيك هذه العقبة.

6ـ اعمل على تنمية مهاراتك االجتماعية 
اإظهار  خال  من  الذات  عن  والتعبير 

انفعاالتك واآرائك.

وتعلم  االجتماعيين  االأ���ص��دق��اء  راف��ق  7ـ 
مخاوفهم  على  تغلبهم  كيفية  منهم 

وحاول بادئ االأمر تقليدهم و�صرعان 

ما �صتكت�صب َملكة الجراأة.

اح��م��رار وج��ه��ك حين  ت��رك��ز ع��ل��ى  8ـ ال 
ت��واج��ه االآخ��ري��ن اإن��م��ا ق��ل م��ا لديك 

اإلى  حتمًا  �صتدخلك  الأنها  بابت�صامة 

قلوب من حولك.

نظلم اأنف�سنا..

نظلم اأنف�صنا اأحيانًا كثيرة نتيجة خياراتنا 

َرنا  الخاطئة. ندفع ثمن تعلقنا باأ�صخا�س حذَّ

ال  رف��اق  ل��دى  اأ�صرارنا  ن��ودع  منهم.  كثيرون 

لنتحول  حولهم  من  اأخبار  ي�صيعون  ينفكون 

اإلى مادة د�صمة الأحاديثهم. ن�صت�صير  بدورنا 

حمقاء  ن�صائح  وي�صدي  علينا  يخاف  ال  من 

تزيد من همومنا. 

نظلم اأنف�صنا حين ال ُنعير اهتمامًا لمن 

ون�صّم  منه  فن�صخر  حكيمة  ن�صائح  ُي�صدي 

اآذاننا عن كلماته، فنعمي قلوبنا حين يتكلم 

ونحكم عليه بالجهل، وكلما التقينا به اأ�صحنا 

اأب�صارنا عنه وفررنا من مواجهة كلماته..

اأمامنا  تنجلي  حين  اأكثر  اأنف�صنا  نظلم 

الحقائق ونعرف اأن ال�صديق لي�س �صوى عدو 

طعننا ب�صكين قدمناه له هدية، فننزوي في 

قمقم االألم، ونعمم تلك التجربة ال�صيئة على 

حولنا  من  �صدقية  في  فن�صكك  النا�س،  كل 

ونم�صي »�صارلوك هولمز« في نزعتنا الدائمة 

الإزالة االأقنعة الب�صرية المختلفة!

اأ�صاأنا  اأننا  اأنف�صنا حين ال نعترف  نظلم 

الخيار ونلقي اللوم على الظروف، على القدر، 

فا نحا�صب ذاتنا اأو نعيد ترتيب االأحداث. 

نظلم اأنف�صنا حين ن�صّيق الخناق عليها، 

فنزيد  الحقيقية  العبرة  اتخاذ  في  ونخطئ 

ولعل  ووعينا..  اإدراك��ن��ا  بقلة  بوؤ�صًا  حياتنا 

�صوءًا  باهلل  نظن  حين  وظلم  خطيئة  اأعظم 

فا نعتبر وال ننت�صح، ونتنا�صى قوله تعالى: 

َلْي�َض   
َ ّ
�لل نَّ  َو�أَ ْي��ِدي��ُك��ْم  �أَ َم��ْت  َق��دَّ ِبَما  {َذِل���َك 

ْلَعِبيِد} )اآل عمران: 182(. ٍم لِّ ِبَظالَّ
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اإميان �سبلي

الم���ت���ح���ان 

الأخ������ي������ر

�ساءت الحكمة االإلهية وكمال الرعاية والتربية اأن تتوارد �سنوف 

الباء على االإن�سان وتتنوع تارًة بالفقر واأخرى بالمر�ش وثالثًة بفقد 

االأحّبة وما �ساكل ذلك.....

 )35 )االأنبياء:  ِفْتَنًة}  َواْلَخْيِر  رِّ  ِبال�صَّ {َوَنْبُلوُكم  تعالى:  قوله  فكان 

ال�سّنة  هذه  تخلُّف.  اأو  ا�ستثناء  دون  خلقه  في  جارية  اإلهية  �سّنة 

االأح�سن واالأف�سل  ليعرف  َثمَّ غربلته  االإن�سان ومن  ت�ستهدف اختبار 

الموؤمنين  اأمير  عن  �ساحبها.  اأمام  النف�ش  حقيقة  ولتظهر  واالأكمل 

:Qاالإمام علي

».... واإن كان �سبحانه اأعلم  بهم من اأنف�سهم ولكن لتظهر االأفعال 

التي بها ي�ستحق الثواب والعقاب«)1(.

يعطي  اأن���ه  تعالى  ك��رم��ه  في�س  وم��ن 

ويتعاهده  االأخ��رى  تلو  الفر�صة  االإن�صان 

اإليه  �صبيل  للغفلة  ي��ك��ون  ال  ك��ي  ب��ال��ب��اء 

وت�صقل  روح���ه  وت�صتد  تربيته  ولتكتمل 

نف�صه. 

ع��ب��ده  ي��غ��ذي  اهلل  »اإن   :Pوعنه

ولدها  الوالدة  تغذي  كما  بالباء  الموؤمن 

باللبن«)2(.

االإن�صان  ق��در  واالم��ت��ح��ان  فاالختبار 

واأج��اد ختم  اأح�صن  ف��اإْن  الحياة،  في هذه 

له  ختم  وت��اه  �صلَّ  واإن  العاقبة  بح�صن  له 

ب�صوء العاقبة. فكم من اأنا�س �صقطوا فيه 
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وزاغت قلوبهم فارتدوا وعدلوا وا�صتبدلوا 

من  االأخيرة  الدقيقة  في  بالكفر  اإيمانهم 

حياتهم: »اللهم اإني اأعوذ بك من العديلة 

عند الموت«.

ال��واردة  ال��رواي��ات  في  التدقيق  فعند 

 R اأنهم  نجد   R البيت  اأه��ل  عن 

اإل���ى جملة م��ن االأم����ور التي  اأ���ص��اروا  ق��د 

الحق  من  والميل  للعديلة  الموؤمن  تعر�س 

االأخيرة.  عمره  لحظات  في  الباطل  اإل��ى 

ومنها: 

 P1ـ ترك �ل�سالة: فقد ورد اأن النبي

قال: »من ترك ال�صاة ال يرجو ثوابها 

اأيموت  اأب��ال��ي  فا  عقابها  يخاف  وال 

يهوديًا اأو ن�صرانيًا اأو مجو�صيًا«)3(.

اأن��ه   Qالباقر االإم���ام  ع��ن  وروي 

في  جال�س   Pاهلل ر�صول  »بينما  ق��ال: 

فلم  ي�صلي   فقام  رجل  دخل  اإذ  الم�صجد 

نقٌر   :Pفقال �صجوده  وال  ركوعه  يتم 

كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا �صاته 

ليموتن على غير دين«)4(.

الو�صل  �صلة  هي  ال�صاة  فري�صة  اإن 

اأعماله  �صحيفة  وعنوان  وعبده  اهلل  بين 

فقد  بها  ا�صتخف  اأو  الفري�صة  ترك  فمن 

بخالقه.  �صلته  وق��ط��ع  رّب���ه  ع��ن  اأع��ر���س 

وهذا اإن دل على �صيء فهو يدل على كفر 

»ما  الحديث:  في  ورد  ولذا  باهلل  االإن�صان 

بين الكفر واالإيمان اإال ترك ال�صاة«)5(.

:Qيقول اأمير الموؤمنين علي

للمرء  يختم  اأن  ال�صعادة  حقيقة  »اإن 

اأن  ال�صقاء  حقيقة  واإن  بال�صعادة  عمله 

يختم للمرء عمله بال�صقاء«)6(.

التي  الم�صائل  من  �ل��و�ل��دي��ن:  �سخط  2ـ 
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الباطل  اإل��ى  الحق  من  العدول  توجب 

ال��ك��ف��ر �صخط  اإل����ى  وم����ن االإي����م����ان 

اأن  ورد  فقد  واإغ�صابهما،  الوالدين 

االإمام ال�صادقQ قال:

المدينة  اأهل  من  رجل  ل�صان  »اعتقل 

على عهد ر�صول اهللP في مر�صه الذي 

مات فيه فدخل عليه ر�صول اهللP فقال 

عليه،  يقدر  فلم  اهلل«  اإال  اإل��ه  »ال  قل:  له: 

يقدر  فلم   Pاهلل ر���ص��ول  عليه  ف��اأع��اد 

عليه، وعند راأ�س الرجل امراأة فقال لها: 

هل لهذا الرجل اأم؟ فقالت: نعم يا ر�صول 

اهلل اأنا اأمه، فقال لها: اأفرا�صية اأنت عنه 

لها  فقال  �صاخطة،  بل  ال  فقالت:  ال؟  اأم 

تر�صي  اأن  اأح��ب  فاإني   :Pاهلل ر�صول 

يا  لر�صاك  عنه  ر�صيت  قد  فقالت:  عنه، 

اإال اهلل«  اإله  له: قل: »ال  ر�صول اهلل، فقال 

فقال: ال اإله اإال اهلل. فقال له: قل: »يا من 

مني  اقبل  الكثير  عن  ويعفو  الي�صير  يقبل 

اإنك اأنت العفو  الي�صير واعف عني الكثير 

الغفور«، فقالها، فقال له: ماذا ترى؟ قال: 

 :Pقال علّي،  دخ��ا  قد  اأ�صودين  اأرى 

قال:  ترى؟  ماذا  فقال:  فاأعادها.  اأعدها 

وخ��رج  اأبي�صان  ودخ���ل  عني  تباعدا  ق��د 

اأراهما ودنا االأبي�صان مني  االأ�صودان فما 

االآن ياأخذان بنف�صي فمات من �صاعته«)7(.

اإغ�صاب  اأن  اإل��ى  ال��رواي��ة  ه��ذه  ت�صير 

الأن  كافية  مع�صية  اأحدهما  اأو  الوالدين 

تحول بين المحت�صر وبين نطقه بال�صهادة 

وكلمة الحق. فماذا لو لم ينل هذا ال�صاب 

على  �صيموت  هل  اأم��ه؟!  ور�صا  م�صامحة 

ور�صوله  اهلل  عند  عنه  المر�صي  االإيمان 

واأهل بيته؟!

3ـ �لقطيعة: وهي التباغ�س، فعن االإمام 

»ق��ال  ق���ال:  اأن���ه   Qاأب���ي عبد اهلل

التباغ�س  اإن في  اأال   :Pر�صول اهلل

ولكن  ال�صعر  حالقة  اأعني  ال  الحالقة 

حالقة الدين...«)8(.

االإم��ام  يبين فيها  اأخ��رى  وف��ي رواي��ة 

هي  ال��دي��ن  ح��ال��ق��ة  اأن   Qال�صادق

قطيعة الرحم.

فاإنها  الحالقة  »ات��ق��وا   :Qيقول

قال:  الحالقة؟  وما  قلت:  الرجال.  تميت 

قطيعة الرحم«)9(.

اأب��ي  �ل��غ��ي��ب��ة و�ل��ب��ه��ت��ان: فعن االإم���ام  4ـ 

روى  »م��ن  ق���ال:  اأن���ه   Qاهلل عبد 

ع��ل��ى م��وؤم��ن رواي����ة ي��ري��د ب��ه��ا �صينه 

وهدم مروته لي�صقط من اأعين النا�س  

اإلى  واليته  من  وجل  عز  اهلل  اأخرجه 

والية ال�صيطان«)10(.

معونة �لظالمين و�إر�ساء �ل�سالطين  5ـ 

و�لطو�غيت:

اأر���ص��ى  »م���ن   :Pر���ص��ول اهلل ع��ن 
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نهج الباغة، �صرح محمد عبده، ج 4، �س 21.( 1)

ميزان الحكمة، الري�صهري، ج 1، �س 305.( 2)

ميزان الحكمة، م. �س، ج 5، �س 132.( 3)

و�صائل ال�صيعة، الحر العاملي، ج 4، �س 31.( 4)

بحار االأنوار، العامة المجل�صي، ج 79، �س 217. ( 5)

م. ن، ج 68، �س 364.( 6)

من ال يح�صره الفقيه، ال�صدوق، ج 1، �س 132.( 7)

اأ�صول الكافي، الكليني، ج 2، �س 346.( 8)

م. ن.( 9)

بحار االأنوار، م. �س، ج 72، �س 254.( 10)

م. ن، �س 380.( 11)

ال�صحيف���ة ال�صجادية، م���ن دعائهQ في ي���وم الجمعة، ( 12)

�س 557.

الهوام�ش

دين  من  خ��رج  اهلل  اأ�صخط  بما  �صلطانًا 

االإ�صام«)11(.

كانت هذه بع�س االأمثلة للموبقات التي 

ت�صّود �صحيفة االإن�صان وتميل به من الحق 

في  ندقق  اأن  اأردن��ا  لو  ولكن  الباطل.  اإلى 

منبعها ومن�صئها لوجدنا اأن �صعف االإيمان 

وال�صك في العقيدة هو ال�صبب الجامع لكل 

هذه الموبقات.

َعلَى   َ َي��ْع��ُب��ُد �للَّ َم��ن  ��ا���ِض  �ل��نَّ {َوِم����َن 

��اَب��ُه َخ��ْي��ٌر �ْط��َم��اأَنَّ ِب��ِه َو�إِْن  َح���ْرٍف َف���اإِْن �أَ���سَ

َخ�ِسَر  َوْج��ِه��ِه  َعلَى  �نَقلََب  ِفْتَنٌة  ��اَب��ْت��ُه  �أَ���سَ

ْن��َي��ا َو�ْلآِخ��������َرَة َذِل�����َك ُه���َو �ْل��ُخ�����ْس��َر�ُن  �ل��دُّ

�ْلُمِبيُن3} )الحج: 11(.

فبالفرار من هذا الم�صير ال�صيئ يبداأ 

العمل على ت�صحيح العقيدة وتقوية االإيمان 

في القلب �صرط اأن يترافق كل هذا ال�صعي 

الفقر  وا�صت�صعار  تعالى  هلل  االإخا�س  مع 

تعالى  اهلل  ح�صرة  اأم��ام  وال���ذّل  وال�صعف 

والطلب والت�صرع اإليه ومد يد ال�صوؤال نحوه 

ول�صان الحال: »اللهم ثبتني على دينك ما 

اأحييتني وال تزغ قلبي بعد اإذ هديتني وهب 

95لي من لدنك رحمة اإنك اأنت الوهاب«)12(.
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اأح��داث  من  يجري  بما  مهتمون  كلنا 

يحدث  ما  لمعرفة  ونهتم  البحرين،  في 

ي��ع��ت��دي النظام  ال��ب��ل��د، وك��ي��ف  ف��ي ه���ذا 

من  خالية  �صر�صة  قمع  بعمليات  الظالم 

اأي �صمات اإن�صانية على �صعب اأعزل. موقع 

المعرفة  ه��ذه  لنا  �صّهل  البحرين  م���راآة 

النظام  وتعرية  لك�صف  منه  محاولة  في 

االإمكانات  ظل  في  خ�صو�صًا  البحريني 

الحقيقة  لطم�س  بها  يتمتع  التي  الهائلة 

وتعتيم ما يقوم به ال�صعب البحراني الحّر 

عبر و�صائل االإعام المتعددة.

متنوع  م��وق��ع  البحرين،  م���راآة  م��وق��ع 

ي�صم العديد من ال�صفحات المتخ�ص�صة 

كل  بتغطية  ويقوم  البحريني  ال�صاأن  في 

االأخ��ب��ار  ك��ل  ون�صر  االأح����داث،  مجريات 

والتقارير التي تتناول الثورة البحرينية.

اإعداد: وائل كركي

موقع مراآة البحرين

www.bahrainmirror.com

 � الفل�صطينية  ال�صداقة  جمعية  ت�صعى 

من  فل�صطينية(  موؤ�ص�صة  )وه��ي  االإيرانية 

خال موقعها هذا اإلى م�صاركة اأكبر عدد من 

اأبناء ال�صعب الفل�صطيني للعمل على تطوير 

االإيرانية،   � الفل�صطينية  العاقات  وتعزيز 

االإيراني  ال�صعب  تعريف  خال  من  وذل��ك 

الفل�صطيني  ال�صعب  ومتطلبات  ب��اأه��داف 

ال��دور  واإب����راز  م��ن جهة،  وع��دال��ة ق�صيته 

الهام للجمهورية االإ�صامية بدعم وم�صاندة 

الق�صية الفل�صطينية من جهة اأخرى.

مجموع  �صفحاتها  ب��ي��ن  ت�صم  ك��م��ا 

ال��ه��ي��ئ��ات ال��ن��ا���ص��ط��ة ف���ي دع����م ع��وائ��ل 

ال�����ص��ه��داء، وال��ع��م��ل ال��ث��ق��اف��ي، وال��ع��م��ل 

ال�صبابي والطابي، وعمل المراأة وغيرها.

موقع طريق القد�ش جمعية ال�سداقة الفل�سطينية � االإيرانية

www.t-alquds.org 
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موقع هّيا اإلى العربية

www.alarabeyya.com

في  المنزل  ��ة  ربَّ الموقع  ه��ذا  ي�صاعد 

ي�صاعدها  للعائلة، كما  اإعداد طعام �صهي 

ع��ل��ى ال��ت��ج��دي��د وال��ت��خ��ل��ي ع��ن ال��ّروت��ي��ن 

والتكرار في اإعداد الطعام.

ما  بكل  يعنى  �صهلة  و���ص��ف��ات  م��وق��ع 

يتعلق بالطعام من حيث المقادير وكيفية 

الوجبات  من  الكثير  وي��ق��ّدم  التح�صير، 

تحتاجها  التي  التح�صير،  ال�صهلة  ال�صهّية 

الحال،  بطبيعة  هي،  التي  العاملة  المراأة 

توّفر  �صهلة  و�صفات  تعّلمها  لجهة  بحاجة 

تقديم  ف��ي  ناجحة  وتجعلها  ال��وق��ت،  لها 

الطعام ال�صهّي لعائلتها.

فحات  ال�صّ من  العديد  ي�صم  الموقع 

ال��دول  بح�صب  والمق�ّصمة  �صة  المتخ�صّ

ومن حيث النوع.

موقع و�سفات �سهلة

www.wasfatsahla.com

لغتنا  اأبنائه  بتعليم  يهتم  ال  منا  َم��ْن 

االأم � لغة ال�صاد � بطريقة �صل�صة بعيدة عن 

التي  الكتب  في  نواجهه  قد  الذي  التعقيد 

اللغة  اإل��ى  ينجذب  طالب  اأي  كاهل  تثقل 

يقدم  العربية«  اإل��ى  »هيا  موقع  العربية؟ 

الُلَغة  لتقوية  تعليمي  موقع  فهو  الحل  لكم 

العربية لدى االأطفال والطاب وللنهو�س 

بها ُقُدمًا اإلى االأمام. 

م���ن خ���ال �صفح���ات ه���ذا الموقع 

يتعل���م  اأن  للطال���ب  يمك���ن  المتنوع���ة 

وب�ص���ورة  ب�صهول���ة  العربي���ة  اللغ���ة 

الدرو�س  م���ن  الكثي���ر  فهن���اك  ممتع���ة، 

تع���ود  الت���ي  والتماري���ن  ل���ة  المف�صّ

تقان  باإ المهتم  الطال���ب  عل���ى  بالفائدة 

لغت���ه االأم.

على  يحتوي  العربية«  اإلى  »هيا  موقع 

كانت  ���ص��واء  ال��ع��م��ل  اأوراق  م��ن  الكثير 

كملفات »وورد« اأم »ب�اور ب�وينت« ج�اه�زة 

يقوم  اإلكترونية  ك�صفحات  اأم  ل�ل�تحميل، 

وك��ذل��ك  ال�صبكة  ع��ب��ر  بحلها  ال��ط��ال��ب 

يحتوي على الكثير من البرامج التعليمية 

القّيمة. 
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اإعداد: حوراء مرعي

اإمراأة �سينية ت�سع 

طفًا بدون عينين 
دون  ط��ف��ًا  �صينية  ام�����راأة  و���ص��ع��ت 

موقع  ح�صب  االأط��ب��اء  واأو���ص��ح  عينين. 

»بانوراما« اأن »الطفل له عين ي�صرى تحت 

اأي  الجلد، ولكن هذه العين ال يوجد فيها 

عد�صة، وال فائدة من اإجراء جراحة الإزالة 

»الحل  اأن  واأ���ص��اف��وا  فوقها،  م��ن  الجلد 

زرع  ه��و  الر�صيع  ه��ذا  لم�صكلة  ال��وح��ي��د 

عيون ا�صطناعية له عندما ي�صبح في �صن 

ال�صاد�صة ع�صرة«.

والغريب كما يقول االأطباء اأن »الطفل 

الي�صرى،  عينه  اإلى  ال�صوء  بتقريب  يقوم 

وي�صعر بال�صعادة«.

اأك�����دت درا����ص���ة ع��ل��م��ي��ة ب��ري��ط��ان��ي��ة 

تثبت  دامغة  علمية  اأدّل���ة  اأي  وج��ود  ع��دم 

االدعاءات عن فوائد ا�صتهاك م�صروبات 

المكلفة  البروتينية  والخلطات  الطاقة 

والج�صمي  الريا�صي  االأداء  تح�صين  في 

ال�صركات  اأّن  الباحثون  وذك��ر  لاإن�صان. 

اإن��ت��اج  ع��ن  الم�صوؤولة  ال��ك��ب��رى  العالمية 

وت�صويق عدة م�صروبات معروفة ف�صلت في 

تقديم دالئل علمية مقنعة تدعم ادعاءاتها 

بوجود فوائد حقيقية عند ا�صتهاك هذه 

االأنواع من الم�صروبات.

م�سروبات الطاقة ..با طاقة
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اأول اإن�سان يعي�ش 

بدون قلب 
النم�صاوية  الطبية  االأو���ص��اط  اهتمت 

القلب  جراحات  مجال  في  المتخ�ص�صة 

العا�صمة  ف��ي  الجديد  الطبي  ب��االإن��ج��از 

»براغ« عقب نجاح عملية جراحية معقدة 

عامًا(   37( �صاب  اأم��ام  الفر�صة  اأتاحت 

البقاء على قيد الحياة دون قلبه الذي تم 

ا�صتبداله »بم�صختين« عقب اإ�صابته بورم 

خبيث ا�صتدعى ا�صتئ�صاله.

وقد ا�صتبدل الجراح الت�صيكي ال�صهير 

»ج����ان ب���ي���رك« ق��ل��ب ال��م��ري�����س ال�����ص��اب 

�صغيرتين  بم�صختين  حليك«  »ج��اك��وب 

عملية  ف��ي  الكهربائية  بالطاقة  تعمان 

�صاعات،   8 ا�صتغرقت  معقدة  جراحية 

غيبوبة  حالة  في  المري�س  دخول  اأعقبها 

ا�صطناعية لمدة 17 يومًا حتى يتعافى قبل 

اإفاقته والتاأكد من نجاح العملية.

ال�صاب  اأن  »ب��ي��رك«  ال��ج��راح  واأع��ل��ن 

يمكنه العي�س ب�صكل طبيعي لمدة 7 �صنوات 

���ص��رورة  اإل���ى  م�صيرًا  ت��ق��دي��ر،  اأق���ّل  على 

على  ت��ح��ت��وي  �صغيرة  حقيبة  يحمل  اأن 

البطاريات التي تمّد الم�صّختين بالطاقة، 

موؤكدًا قدرة المري�س على اال�صتحمام اإال 

اأنه اأو�صح في نف�س الوقت عدم قدرته على 

ال�صباحة.

ت�سونامي »النتحار« 

يهدد الإ�سرائيليين
نقل موقع القناة العا�صرة االإ�صرائيلية، 

ع��ن م��دي��رة اأح���د م��راك��ز ال��م�����ص��اع��دات 

اأن  ال�صهيوني«،  »ال��ك��ي��ان  ف��ي  النف�صية 

الما�صية  االأي�����ام  خ���ال  تلقى  ال��م��رك��ز 

قبل  من  الهاتفية  المكالمات  من  المئات 

ب�صبب  باالنتحار  ي��ه��ددون  اإ�صرائيليين 

الكيان  في   ال�صيئة  االقت�صادية  االأو�صاع 

ال��غ��ا���ص��ب. وع��ل��ق��ت ال��م��دي��رة ع��ل��ى ه��ذه 

المتظاهر  فعله  ما  »اإن  بقولها:  الظاهرة 

مو�صيه �صلمان خال المظاهرة التي جرت 

في مدينة تل اأبيب من اإحراق لنف�صه، جلب 

موجة ت�صونامي من تهديدات باالنتحار«.

ف��ي��م��ا اأ����ص���اف���ت ال��م��ت��خ�����ص�����ص��ة في 

اأنه تم رفع �صعارات  الم�صاعدات النف�صية 

عمل  على  اأث��ن��ت  ال�صهيوني  الكيان  ف��ي 

خال  ل��ه  باالن�صمام  وطالبت  »�صلمان« 

الم�صيرات القادمة، وهو ما رفع من ن�صبة 

المت�صلون  فيها  يهدد  التي  المحادثات 

االقت�صادية  االأو���ص��اع  ب�صبب  باالنتحار 

ال�صعبة التي يعانون منها..

حرّي بالذكر اأن عدد االأ�صخا�س الذين 

ال�  يتجاوز  الغا�صب  الكيان  في  ينتحرون 

400 منتحر �صنويًا.
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 �صنعت �صركة يابانية اأول نظارة ت�صاعد من يريد تخفي�س وزنه على تحقيق 

هدفه بن�صبة ت�صل اإلى 15 %.

ما   %  50 بن�صبة  المائدة  على  الموجود  الطعام  تكبير  على  تعمل  فالنظارة 

ن�صبتها  زائدة ت�صل  التخل�س من دهون  الراغب في تخفي�س وزنه على  ي�صاعد 

اإلى 15 % لو داوم على ا�صتعمال النظارة خال تناول الطعام.

اأجهزة تكنولوجية فائقة ال�صغر والتطور،  اأن النظارة التي تحتوي على  كما 

الطعام  متناول  يدي  مثل  االأخ��رى،  االأ�صياء  دون  الطعام  لتكبير  فقط  �صّممت 

واالأ�صياء االأخرى المحيطة به، ما يعطيه انطباعًا حقيقيًا بكبر الكميات المتناولة 

من الطعام وي�صاعده على ال�صعور المبكر بال�صبع.

واأكدت ال�صركة المنتجة اأنها اأجرت تجارب على 10 اآالف متطّوع تمّكنوا من 

تخفي�س اأوزانهم بن�صبة تراوحت بين 10 و 15 % خال 6 اأ�صهر ارتدوا خالها 

هذه النظارة التي اأطلقت عليها ال�صركة ا�صم »النظارة الرجيم«.

نظارة للريجيم 
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كتبًا  اأرجنتينية  ن�صر  دار  اأط��ل��ق��ت 

ا�صُتخدم في طباعتها حبر خا�س يختفي 

بعد �صهرين من فتح الكتاب للمرة االأولى.

واتخذت �صل�صلة الكتب المبتكرة ا�صم 

 »El Libro que No Puede Esperar«

االن��ت��ظ��ار.  يمكنه  ال  ال���ذي  ال��ك��ت��اب  اأي 

كتاب يختفي محتواه خال �سهرين 

البلغارية  »ف��ارن��ا«  مدينة  حت  ر�صَّ

الواقعة  المدينة  عمدة  لمن�صب  حمارًا 

على البحر االأ�صود، وذلك في االنتخابات 

التي ُتجرى يوم 23 ت�صرين االأول القادم.

ال��م��رك��زي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  وال��غ��ري��ب 

النتخابات البلديات اأعلنت ر�صميًا قبول 

التر�صيح.

وق���ال���ت وك���ال���ة »اأن����ب����اء ���ص��وف��ي��ة« 

بلغاريا  »مجتمع  ح��زب  »اإن  البلغارية: 

ال��ج��دي��د« ق��د ر���ص��ح ال��ح��م��ار »م��ارك��و«، 

موؤكدًا اأنه اأبرز مناف�صي العمدة الحالي 

للفوز  ي����وردان����وف،  ك��ي��ري��ل  ل��ل��م��دي��ن��ة، 

بالمن�صب«.

الحزب  اأع�صاء  عن  الوكالة  ونقلت 

للمن�صب،  الحمار  ر�صحنا  »لقد  قولهم: 

تر�سيح حمار 

لانتخابات البلدية !! 

الحالي  العمدة  وبين  بينه  ف��رق  ال  الأن��ه 

ل�صيده«،  مطيع  فكاهما  ي���وردان���وف، 

واأ�صاف اأع�صاء الحزب: »العمدة الحالي 

رئي�س  ل�صيده  مطيع  خ���ادم  ي��وردان��وف 

الوزراء البلغاري بويكو بوري�صوف«. وُعقد 

الحمار  حملة  لتد�صين  �صحفي  موؤتمر 

لقطات  التليفزيون  ب��ث  ال��ت��ي  »م��ارك��و« 

منها. ونقلت الوكالة عن اأنجل داينكوف، 

الحمار:  لتر�صيح  ال��ح��زب  حملة  ق��ائ��د 

ماركو  الحمار  بين  ف��روق  ع��دة  »ه��ن��اك 

فهو  العمدة،  لمن�صب  المر�صحين  وبقية 

وال  ي�صرق  وال  ق��وي��ة،  �صخ�صية  يمتلك 

يكذب، كما اأنه يعمل بجد«.

الن�صر  دار  الطريقة  تلك  بابتكار  وقامت 

كطريقة   Eterna Cadencia االأرجنتينية 

الم�صترين  ولحث  لكتبها  للترويج  مبتكرة 

من محبي القراءة على قراءة الكتاب في 

الحال وعدم تركه على الّرف. 

وت���ب���اع ال��ك��ت��ب م��ل��ف��وف��ة ب��ك��ي�����س من 

البا�صتيك المغلق باإحكام، وبعد اأن ينزع 

عنها الم�صتري الغاف البا�صتيكي، يظل 

محتوى الكتاب موجودًا طوال 60 يومًا )اأي 

�صهرين(، بعدها يبداأ الحبر في التا�صي 

واالختفاء.
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الجائزة االأولى: �سذى علي فا�سل 150000 ل.ل.

الجائزة الثانية: اإالنه ع�سام اليتامى 100000 ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

اأ�سئلة م�سابقة العدد 252

اأ�سماء الفائزين في قرعة م�سابقة العدد 250

زهراء يو�سف �سولي* 

محمود اإبراهيم ر�سا* 

فاطمة خليل اإبراهيم �سرور* 

زينب زهر الدين* 

نمر كامل بدوي* 

زينب محمد ال�سيد ح�سين* 

اإبراهيم نمر طحيني* 

علي محمد جابر* 

1

2

3

4

�سح اأم خطاأ؟

اأ � الجهل مع التعبد يوؤدي اإلى �صال بينما التعبد مع العلم يوؤدي اإلى ال�صاح.

ب � اإن االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له دور مكمل لغيره من اأعمال البر في م�صتقبل المجتمع واأجياله.

ج � الريجيم الطبيعي وممار�صة الريا�صة ال يخلوان من احتماالت مر�صية موؤذية.

اإماأ الفراغ:

اأ � تعتني اأحكام االإ�صام ب�... ... لاإن�صان، وبتربيته روحيًا.

ب � ... ال يتاأتى بالمال واالإمكانيات المادية اإنما ينبع من االإيمان بال�صهادة واالإيثار.

ج � ... للذكر واالأنثى من الم�صتحبات االأكيدة.

من القائل؟

اأ �  »واجعل حّبك اأحّب اإلّي من الماء البارد«.

ب � »هذه م�صيرة كرباء قد اأتت اإلينا، نحن نقول يا ليتنا كنا معكم! االآن �صنكون معهم..«.

ج � »�صبحان من يقتل اأوالدنا، وال نزداد له اإال حبًا«.

�سّحح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد:

اأ � تعتبر التاأتاأة حالة مر�صية اإذا ا�صتمرت لما بعد ال�صبع �صنوات، عند االأطفال.

ب � يعتبر م�صروب الطاقة ترياقًا �صد خطر اأمرا�س القلب والدم، وال�صرايين.

ج � يتجاوز عدد االأ�صخا�س الذين يهددون باالنتحار في الكيان الغا�صب �صنويًا ال� 400 �صخ�س.

من المق�سود؟

اأ � عبد �صالح يتمتع بوعي عال وثقافة متقدمة واإيمان عميق وجهاد في اأرفع درجاته.

ب �  تحّلى بملكات باطنية و�صفات نف�صانية جعلته يتبّواأ مقام ال�صّديقين واالأولياء وال�صهداء.

ج � مع التقدم في العمر تزداد مخاطر االإ�صابة بترقق العظم، خ�صو�صًا عندهم.

5
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٭ اأ�صئلة الم�صابقة ُيعتمد في االإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.

٭ ُينتخب الفائزون �صهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �صحيحة عن 

كل اأ�صئلة الم�صابقة وتكون الجوائز على ال�صكل االآتي:

االأول: مئة وخم�صون األف ليرة لبنانية � الثاني: مئة األف ليرة لبنانية باالإ�صافة اإلى 

8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�صون األف ليرة.
٭ كل من ي�صارك في اثني ع�صر عددًا ويقّدم اإجابات �صحيحة ولم يوفق بالقرعة، 

يعتبر م�صاركًا بقرعة الجائزة ال�صنوية.

٭ ُيعلن عن االأ�صماء الفائزة بالم�صابقة ال�صهرية في العدد مئتين واأربعة وخم�صين 

ال�صادر في االأول من �صهر ت�صرين الثاني 2012م بم�صيئة اهلل.

اآخر مهلة ال�ستام اأجوبة الم�سابقة:

ل من ت�سرين االأول  2012م االأوَّ

ماحظة:

٭ ت�صل العديد من الق�صائم اإلى المجلة بعد �صحب القرعة ما يوؤدي اإلى حرمانها 

من اال�صتراك بال�صحب لذا يرجى االإلتزام بالمهلة المحددة اأعاه.

مكتبة  اإلى  اأو   ،)42/35 البريد)بيروت، �س.ب:  �صندوق  عبر  االأجوبة  ُتر�صل  ٭ 

المعارف  جمعية  معر�س  اإل��ى  اأو  المعمورة   - الثقافية  االإ�صامية  المعارف  جمعية 

االإ�صامية الثقافية - النبطية - مقابل مركز اإمداد االإمام الخميني}.

٭ كل ق�صيمة ال تحتوي على اال�صم الثاثي ومكان ورقم ال�صجل تعتبر الغية.

9

8

7

10

في اأي مو�سوع وردت هذه العبارة:6

»اإن اهلل يغذي عبده الموؤمن بالباء كما تغذي الوالدة ولدها باللبن«.

اختر االإجابة ال�سحيحة:

ثبت بالدليل العلمي اأنه ي�صبب اأمرا�صًا كالتهاب الحنجرة، التهاب ال�صعب الهوائية والتهاب الرئة.
ُ
اأ

اأ � دخان ال�صجائر والنرجيلة.

ب � دخان ال�صيارات اأو مولدات الكهرباء اأو الم�صانع.

ج � حرائق النفايات.

اختر االحتمال ال�سحيح:

تختلف درجات االختبار بح�صب درجة )الت�صليم/ االإيمان( التي يعي�صها االإن�صان.

كان �سعار االأنبياء وال�سالحين، ما هو؟

اأكمل الحديث ال�سريف:

مرت بتبليغ الر�صالة«.
ُ
ِمرت ب�... ... كما اأ

ُ
»اأ
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ُتّموز... َمعقل ُذعرهم
ب��اب��ه��اج������اوؤوا ال��ج��ن��وب ب��ب��ه��ج��ة ف���ي ظ��ّن��ه��م ع  �����رِّ ������صُ االأح���������ام  ج����ّن����ة  اأن 

خ��ي��ب��ًة ف���ا����ص���ت���ف���اق���وا  ذلٍّ  وج�����ه  ن�����وم ال���ه���ن���ا ل��ي�����ص��ت ل���ه���م ب���وج���وده���اف����ي 

اأع������داءه������ا اأم����ج����اَده����ا ف����ي ن��وِم��ه��ات��ل��ك ال��م��ق��اوم��ة ال���ت���ي ق���د اأب�����ص��رت

راأت ق����د  ن�����ه�����ارًا  ل��ي��ال��ي��ه��ا  ���ص��م�����ص��ًا ت������اأالأ ف���ي ال���ل���ي���ال���َي ن��وره��اُج���ِع���ل���ت 

���اح رم����ز ه��زي��م��ه��اوغ����زت ���ص��راب ال��ّن��ج��م ���ص��اح ن��ه��اره��ا وع����ا ب��ن��ف�����س ال�������صّ

ك��ي��ان��ه��اال����ب����رق �����ص����ّن ه���ج���وم���ه م����ن ع��ن��دن��ا ���ص��م��ي��م  ف���ي  دّوى  وال����ّرع����د 

ق���د ح��ّل��ل��ت ال��ّن��ك��ب��ات ع��ن��د ه��ج��وم��ه��اان���ظ���ر اإل�����ى ال��ح��م��ق��اء ف����ّر ج��ن��وده��ا

ح�����ص��دت م��ه��اب��ة ���ص��ع��ب��ن��ا ون���ف���وَذه���ازرع������ت ����ص���ف���اف زم���ان���ه���ا ب����ال����ّذّل����ِة

���ص��ع��وب��ه��ال����ك����ّن����ه����ا ل������ّم������ا ت�������������راءت ل���ل���ع���ل���ن ج���م���ي���ُع  ه��زي��م��َت��ه��ا  وراأت 

اأَوت��ح�����ص��ب��ي��ن االأر��������س ه����زَّ دف��اُع��ه��اال����م����ج����د خ���اط���ب���ه���ا ون�����ّب�����ه ق����ائ����ًا

�������ُد ال����ح����ي����اة واإّن�����ه�����م ��������صْ
ُ
رم����ح ي���ه���ّب ع��ل��ى ال���ع���دى وج���ن���وِده���ال���ك���ُن���ه���م اأ

ف��ي�����ص��ي��ق ع��م��ر ال��ب��غ��ي ع��ن��د ق��دوِم��ه��ال���ّم���ا ال����ع����دى ت��ج��ن��ي ع���ل���ى اأّي���ام���ه���ا

وَرَم������ت ب�����ص��م��ع��ِت��ه��ا ال��ج��ح��ي��م رج��اُل��ه��اق���د َذّل�������ِت االأع���������داَء ع��ن��د ح���دوده���ا

وال���ّن�������ص���ر ك����ان ح��ل��ي��ف��ه��ا ِب��ج��ه��وده��اُول��������دت م����ق����اوم����ًة واأث�����م�����ر م��ج��ده��ا

علي ح�سين منت�ض

�سهيد الحرية
مهداة اإلى ال�سهيد يو�سف �سقير

زهرة لم تتفتح اأوراقها بعُد

ربيُع ال�ّصباِب هو

ذاَك الفتى المجاهد قلبًا وروحًا

»يو�صف �صقير« ولدتُه اأّمُه �صعلًة م�صيئًة

اأراَد الو�صوَل اإلى باِب الحرّيِة

من  تبقى  ما  قتلوا  �صوِتها:  باأعلى  اأّمه  نادت 

عمري

نادته في حرقِة قلٍب والّدموُع ال�ّصخّية تنهمر

قْم اإليَّ الأ�صّمَك اإلى �صدري

�صاٌم عليَك يا �صهيَد لبناِن

�صاٌم عليَك وعلى اأبي عبد اهلِل

وانتظر لقاَء ربَك في جنانِه الوا�صعِة

حيُث ال�ّصهداُء الذين قد دافعوا عن الحقِّ

حامليَن لقَب ال�ّصهادِة، الم�صّرجِة بالّدماِء

زينب عبد علي
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اإن تم�ِس..

فنحن على حّد العباءة نم�ِس

اأن تختار منّيتك

فنحن اأولى بالر�صا�س

واإن بداأت..

ف�صننتهي معك!

قل للحرب اأن تهبط

كالرماح

قد اأعددنا ال�صماء األغامًا

والغيم..

طّرزناه بال�صهيل

والعويل

وعلى ب�صاط الموج

هدر البحر »ن�صرًا«

وقهرًا 

وفي القيعان 

�صندّمر اأ�صطورة الخوف

ونعود »ب�صم اهلل« 

اإلى االأعلى

نتكاثف

نت�صاعد

فخيول الغيب تنتظر

عند

مفترق القيامة

�سوز�ن مر�د � �أوتاو�

اإلى �سّيدي

ح�سن ن�سر اهلل..

يا نهر ال�صوق خذني اإليهم...

خذني اإلى مليتا وجبل الرفيع و�صجد

خذني اإلى �صباب �صلكوا درب الجهاد

اإلى اأ�صحاب الع�صق االإلهي

اإلى ال�صائرين نحو الن�صر

اإلى المجاهدين الذين دّكوا ح�صون الغزاة

ادقين بوعدهم ودعائهم اإلى ال�صّ

يا نهر ال�صوق خذني اإلى كرباء اإلى حيث

الح�صين وال�صهداء... 

حروفها  كتبت  بطولية  ملحمة  اإل���ى  خ��ذن��ي 

بالدماء ال�صخّية

وروت ف�صولها ب�صهادات وفّية

»ح�صين« اأي حب ولوعة هو فراقك؟

اأي �صّر هو �صّرك؟

بل اأنت كل االأ�صرار واأنت كّل الثوار

اأننا �صنتابع  اأبا عبد اهلل على  يا  نعاهدك 

م�صيرتك 

التي خّطها دمك...

المجد لك المجد للجهاد المجد للمقاومة

رنا خليل دبوق

»يا نهر ال�سوق 

خذني اإليهم«
م������ه������داة اإل����������ى م����ج����اه����دي 

اأب���ط���ال ال��م��ق��اوم��ة الإ���س��ام��ّي��ة
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مليتا
واأمامِك  لِك،  اإج��ااًل  �صمٍت  دقيقة  الزماُن  وقف  بوابتِك  على 

موؤونة  بركاتِك  في�س  من  ت�صتجمُع  وا�صتقالْت  رحالها  االأيام  حّطت 

الم�صتقبل.

على بوابتِك مليتا، دّقْت عقارُب ال�صاعات طبوَل م�صاِمِع التاريخ 

لُتن�صَد من األحاِن �صَدى الوديان ت�صابيَح الوجداِن وتراتيَل الغفراِن، 

تعزُف اأن�صودة الن�صر العظيم. واأماَم اأقدامِك انحنى ع�صُر الظلِم 

ال�صهداء  باأنوار  ع  المر�صّ ج�صمِك  وعلى  انك�صاره،  معلنًا  والطغيان 

رَخت المائكُة اأجنَحتها توا�صعًا، وعلى جبينِك مليتا خّط المو�صوي 
َ
اأ

بزندِه حكايَة اأبطاِل اأتقياء نظروا فاأب�صروا حتى اأ�صبحوا من اليقين 

على مثل �صوء ال�صم�س اتبعوا بيان اهلل، حملوا القراآن �صعارًا والدعاَء 

دثارًا، رجاٌل �صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه اأقوياء اأوفياء، بنوا اإيمانهم 

و�صفوا  والجهاد،  والعدل  واليقين  ال�صبر  على  دعائم،  اأرب��ع  على 

الحق وعملوا به. لم ت�صغلهم تجارٌة اأو بيٌع عن ذكر اهلل. رجاٌل اأعّزاء 

ناجاهم اهلل في اأفَكاِرهم وكّلمهم في ذات عقولهم فا�صتبدلوا بظهر 

االأر�س بطنًا وبال�ّصعة �صيقًا وباالأهل غربًة، �صاروا في َركب الح�صين. 

ن�صروا اهلل فن�صرهم وثّبَت اأقدامهم. جعلوا ال�صبر مطّية نجاتهم 

لمجدِهم  الُبراق  �صيبقى  مقاومون«  »رج��اٌل  وفاتهم،  عّدة  والتقوى 

محمٍد  اأبناء  النور،  اأبناء  فهم  كان  ما  الن�صر  ذا  فلوالُهُم  َيْرَقى 

ما  َزاَحْت 
َ
واأ المعاندين  روؤو�َس  باأقداِمها  �َصَحَقْت  �ْصٌد 

ُ
اأ علّي،  واأ�صباُل 

رج�س  من  االأر���س  تطّهرت  اأقداِمهم  ُغبار  ومن  الغا�صبون،  �صاده 

المعتدين وتجلبَب اأرُز لبنان ثوَب العزِّ والحرّية.

عناية �أخ�سر
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ع�سّي يا لبنان
ال��خ��ط��ب م����ا  ل���ب���ن���ان  ي����ا  درُّك  وال��ك��رب؟هلل  ال��ه��ول  عليك  ا�صتحال  حتى 

�صربوا اإذا  ظ��ل��م  ع��ل��ى  ال��ع�����ص��ّي  وث��ب��وااأن���ت  اإذا  ع��ل��ى ح���رب  ال��ع�����ص��ي  اأن����ت 

مكروا م��ا  التق�صيم  على  الع�صي  ن�صبوااأن��ت  اإذا  م���وت  ع��ل��ى  ال��ع�����ص��ي  اأن���ت 

وان�صحقت اإ���ص��رائ��ي��ل  ذّل����ت  ن�صبواب��االأم�����س  ل���ه  ال����ذي  ال��ج��ي�����س  اأ����ص���ط���ورة 

م���ا ح�صبواوال���ي���وم اأج��م��ع ط��اغ��وت ال���ّدن���ى ك��ي��دًا خ����اب  ول��ك��ن  ت����زول  ح��ت��ى 

م��ن ���ص��وت وح��دت��ك��م اأزالم���ه���م ُرع��ب��واي��ا اأ���ص��رف ال��ن��ا���س ال��ت��اع ال��ع��دى منكم

اأر�صنا الخ�صرا؟ ����اُك َم���ك���ُرم���ٍة ف��ال��ع��ار ك���م ج��ل��ب��وا!من هم وقد نزلوا في  ُه����تَّ

م��ع��ي�����ص��ت��ن��ا اأردى  م���وؤت���م���ر  ب���ل ف��ي��ه ل��ب��ن��ان ق���د ب���اع���وا وق���د نهبواب���اري�������س 

عدمًا ه��ل  واالإن�����ص��اف  ال�صهامة  ي����ا ل��ل�����ص��راك��ة ف����ي ل���ب���ن���ان ت��ن�����ص��ل��باأي���ن 

ك��ذب��واق���د وث��ق��وه��ا ف���ي ال��د���ص��ت��ور وان��ق��ل��ب��وا اإذ  وال��م��ي��ث��اق  االأم���ان���ة  خ���ان���وا 

ك�صبواب���اع���وا ���ص��م��ائ��ره��م ل��ل��غ��رب اأج��م��ع��ه��م م��ا  بئ�س  ي��ا  مك�صبهم  فالخزي 

ت���ب���وا ب��خ�����ص��ت��ه��م اأف����ع����ى وه�����م ذن���ب���ص��ب��ي��ان اأم���ري���ك���ا ذل������وا ب��خ��دم��ت��ه��ا

والغ�صبي����ا ���ص��ع��ب ل���ب���ن���ان ق������اوم ك����ل ج���ائ���رة ال�صبر  واأن����ت  ال��ع��زي��ز  اأن���ت 

ن�سرين بدوي

تعلن حوزة اإلمام املنتظر| للدراسات اإلسالمية
عن بدء ا�س��تقبال طلبات االنت�س��اب اإليها للعام الدرا�سي الجديد

مي��ادي.  2013  �  2012 المواف��ق  هج��ري   1434  �  1433  

�إل���ى مبنى  فعلى �لإخ�����وة �ل��ر�غ��ب��ي��ن ب��ال��در����س��ة �ل��ح�����س��ور 

�لحوزة �لكائن في بعلبك � حي �لع�سيرة قرب مدر�سة �لهدى

�سروط االنت�ساب:

• اأن يتراوح عمر المنت�صب بين الثامنة ع�صرة والثانية والع�صرين.	

• اأن يكون م�صتواه العلمي ثانويًا وما فوق.	

• اأن ال يكون الطالب مرتبطًا بعمل اآخر غير طلب العلم.	

لمزيد من �لمعلومات �لت�سال على �لأرقام �لتالية:

تلفون: 08/373628 - 08/373629    -   فاك�س: 08/374529 
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:)soduku( ���س��ودوك��و 

مكّونة  ال�صبكة  هذه  �للعبة:  �سروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّصم اإلى 9 خانات �صغيرة. من �صروط 

9 �صمن  اإلى   1 من  االأرق��ام  و�صع  اللعبة 

كل  في  الرقم  يتكرر  ال  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

214
8271

6
235
4718

586
6

1593
421

اأحجية:

طرائف

� اأن الدموع تحتوي على مواد كيميائية م�صكنة لاألم يفرزها المخ عندما يبكي االإن�صان. 

اأو فقدت الأي �صبب فاإنها تاأخذ مائة يوم لكي تعود كما  � اأن االأظافر اإذا اأزيلت جراحيًا 

كانت. 

ال�صور  التقاط  عن  م�صوؤولة  ح�صّية  خلية  مليون   135 نحو  على  تحتوي  العين  �صبكة  اأن   �

وتمييز االألوان.

هل تعلم؟

�صيء نجده في القرن مرة وفي الدقيقة مرتين وال نجده في ال�صاعة، ما هو؟

اأين اللوحة؟

اأح��د  اأراد  العيون  طبيب  ع��ي��ادة  ف��ي 

المراجعين فح�س نظره.

الطبيب: هل ت�صتطيع اأن تقراأ االأحرف 

الموجودة في اللوحة؟

اأين  ولكن  دك��ت��ور..  يا  نعم  المراجع: 

اللوحة؟

ن�سف �ساعة

مرة  اأول  اأم����رك،  غ��ري��ب  ال����زوج: 

بن�صف  هاتفية  مكالمة  تنهين  اأراك 

�صاعة فقط!

الزوجة: نعم، لقد اأخطاأت بالرقم!
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 اآداب اأكل الخبز:

بركات  من  اأنزله  وجّل  عّز  اهلل  فاإن  الخبز،  »اأكرموا   :Qال�صادق االإم��ام  عن   �

اإكرامه؟ قال: ال يقطع وال يوطاأ. فلوال الخبز ما �صّلينا وال �صمنا وال  ال�صماء. قيل: وما 

اأدينا فر�س اهلل«. 

)مكارم االأخاق، الطبر�سي، �ش 154(.

� الر�صولP: »اإذا اأوتيتم بالخبز واللحم، فابدوؤوا بالخبز ف�صدوا به خال الجوع 

ثم كلوا اللحم«.

)الكافي، الكليني، ج6، �ش 303(

اآداب في الروايات

من قب�ش الولية

»ح�سن الظن باهلل« 

عن الر�صولP: »اإّن ح�صن الظن باهلل من ح�صن العبادة«.

)م�ستدرك الو�سائل، النوري، ج 11، �ش 252(.

عن اأبي عبد اهللQ: »ح�صن الظن باهلل اأن ال ترجو اإال اهلل وال تخاف اإال ذنبك«.

)و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج 15، �ش 230(.

غريب المفردات في القراآن 

اأذللته فذّل  اأي  اأدخرته فدخر  اأذالء، يقال  اأي  َد�ِخ���ُروَن}  {َوُه��ْم  تعالى:  دخر: قال 

وعلى ذلك قوله: {�إِنَّ �لَِّذيَن َي�ْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي �َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َد�ِخِريَن}.

نبذ: النبذ اإلقاء ال�صيء وطرحه لقلة االعتداد به ولذلك يقال نبذته نبذ النعل الَخلِق، 

قال: {َلُينَبَذنَّ ِفي �ْلُحَطَمِة � َفَنَبُذوُه َوَر�ء ُظُهوِرِهْم} لقلة اعتدادهم به، وقال: {نََّبَذُه 

�إَِلْيِهْم َعلَى �َسَو�ء} فمعناه  ْنُهم} اأي طرحوه لقلة اعتدادهم به، وقوله: {َفانِبْذ  َفِريٌق مِّ

األق اإليهم ال�صلم.
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اإعداد: في�سل االأ�سمر

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا: 

كتاب في تف�سير �لقر�آن �لكريم للطبر�سي. 1

ك�سب – مدينة �إيطالية. 2

طفتم في �لمكان – ن�سف كلمة مجدل – . 3

عالمة مو�سيقية

دولة عربية. 4

ياأوي �إلى �لمكان – نقوم بتكريمه. 5

للندبة – بحر – لل�سوؤ�ل. 6

نر�سدهم �إلى �لخير – �أبخل. 7

ي�سّوت �لجر�ض – �لبارد. 8

حرف �أبجدي – وجع – �سعَف. 9

�ألحقه – �سقيق. 10

عموديًا:

ق�ساء في جنوب لبنان – ن�سف كلمة و��سع. 1

مكان مرتفع – لعبات. 2

فقير – طرقات. 3

�ألوف �لألوف. 4

حرف عطف – حرفان مت�سابهان – حرف . 5

عطف

من �لفو�كه – ُنقود. 6

دولة �أوروبية – �أد�ة جزم. 7

للند�ء – عالج يوؤخذ �سد �ل�سم. 8

�أد�ة �ل�سم – �أد�ة لقطع �لخ�سب. 9

بكاوؤه على �لميت – هّزت. 10
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حل الكلمات المتقاطعة ال�سادرة في العدد 251

من يرغب من �لإخوة �لقر�ء بالم�ساركة في �سحب قرعة �لم�سابقة؛ 

فلي�ستعلم عن �لتاريخ من مركز �لمجلة.

Soduku ���س��ب��������ك�����ة  ح��������������ل 

251 ال�����ع�����دد  ف�����ي  ال�����������س�����ادرة 

152463978

496728315

387591624

849672531

623815749

715349862

974286153

238157496

561934287

�لجو�ب:  حرف �لقاف

اأجوبة م�سابقة العدد 250

12345678910

اايفيق�سلا1

لمرهلااجل2

رحب�سبايغ3

�سامطبرنب4

ملزيهجتا5

�ساينابجر6

فو�ساءات�سي7

نددريب�سر8

ااةن�سلاه9

اناقدلعب10

خطاأ �أم  �سح   �1
�أ � خطاأ

ب � �سح

ج � خطاأ

�لفر�غ �إمالأ   �2
�أ � �لنار

ب � �لقبلة

ج � �لمجل�ض

3� من �لقائل؟
�أ � �لإمام �لخميني}

ب � �آية �لل جو�دي �لآملي

ج � �لإمام �لخامنئي{

�لخطاأ ح�سبما ورد في �لعدد 4� �سحح 
�أ � لي�ض عبارة

ب � مهمة �أ�سا�ساً

ج � قطعية

�لمق�سود؟ من  ما/   �5
�أ � �أولياء �لل

ب � �لأحمق

ج � حنظلة

6� �أمر�ء �لجنة
ج  �7
�أ  �8

ب  �9
�ل�سا�سات �للكترونية  �10
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حتمًا �سن�سكر

ت��ارًة  وال�صاغطة  ت��ارًة  المريحة  الحياة  ظ��روف  رغ��م 

تحيي  كثيرة  ِنعٌم  به  تحيط  مّنا  واحد  كل  اأن  اإال  اأخ��رى 

في نف�صه تاأماٍت واآمااًل لم�صتقبل م�صرق اأو غٍد اأف�صل. 

ومع اأننا نعي�س في بركات هذه العطايا، ونم�صي ون�صبح 

وجودها..  اأ�صل  اإل��ى  نلتفت  ال  اأننا  اإال  بف�صلها 

اإلى  ف�صيئًا  �صيئًا  تتحول  لوفرتها  الأنها  بب�صاطة، 

تح�صيل حا�صل؛ بدءًا من نعمة ال�صحة،  واالأمان، واال�صتقرار، اإلى 

المال والبنين ... ولعل ما اعتدنا على تكراره دومًا »اإذا اأردت اأن تعرف 

نعمة اهلل عليك فاغم�س عينيك« هي اأكثر العبارات داللة على اأب�صط 

الخيرات  بهذه  التفكر  اأهمية  على  للداللة  فطرية  واأكثرها  الو�صائل 

حياتنا  في  النعم  وفرة  الكريم  القراآن  في  تعالى  اهلل  ويذكر  االإلهية. 

و�ْ ِنْعَمَت �لّلِ  وا�صتحالة ح�صرها وتعدادها بتحٍد الفت بقوله: {َو�إِن َتُعدُّ

قدر  با�صرة  عين  اإلى  فقط  تحتاج  ال  النعم  هذه  ولكن  وَها}.  ُتْح�سُ َل 

نتاأمل في محطات حياتنا كم  اأن  اإلى ب�صيرة نافذة. فيكفي  ما تحتاج 

ا�صتنقذنا اهلل من باءات محدقة وكم �صعينا خلف اأحام اآلمتنا حين 

ا�صتحال تحقيقها ثم عرفنا خير ذلك الحقًا اأو ربما لم نعرفه يومًا، وكم 

وّفقنا اهلل لعلم اأو رزق، وكم ا�صتنقذنا من اأعداء اأرادوا �صلبنا ال�صكينة 

واالأمن. فاإذا ُوفقنا لالتفات اإليها ال بّد �صن�صكر... وفي ذلك نعمة اأخرى 

من ربنا المّنان الذي يقابل الثناء بالعطاء، وهو قد قطعه عهدًا في االآية 

الكريمة {َلِئن �َسَكْرُتْم لأَِزيَدنَُّكْم} وهذا ما يجعلنا عاجزين عن حمد 

عم فهي بركة الوالية  يجازي هذا الفي�س من البركات، اأما اأروع تلك النِّ

للنبي واآلهR وهي نعمة تفوق كل نعمة ال بّد اأن نتذكرها دومًا وحينها 

فا بّد �صن�صكر... حتمًا �صن�صكر.

اآمال جمعة علوية
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