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ال�سيد علي عبا�س املو�سوي

ْوا ُنُفوراً َولَّ
اأّن  الم�سلم  يرى  التي  المهّمة  والتكاليف  الأ�سا�س  الوظائف  من 

اأن  فبعد  وج��ّل،  عّز  اهلل  اإلى  الدعوة  وظيفُة  باأدائها،  ُيعنى  اأن  عليه 

يهتدي اإلى �سبيل الر�ساد، عليه اأن يّتجه لهداية الآخرين اإلى الحق.

وقد حّث اهلل عز وجل في كتابه الكريم الموؤمنين المهتدين على 

اأن تحكم تلك الوظيفة،  اآياته الأ�ساليب التي ينبغي  ذلك، واأبان في 

اإلى  الدعوة  لواء  التي على حامل  والغايات  الأهداف  كما ك�سف عن 

ب عينيه وي�سعى للو�سول اإليها. اهلل اأن يجعلها ن�سْ

اإلى الهدى، طريق �ساق، وذلك لأّنك تتعامل مع  وطريق الدعوة 

النا�س على اأ�سا�س مخاطبة العقول والنفو�س، ففي خطاب الدعوة ل 

بد واأن تتحّدث مع النا�س بلغة البرهان وال�ستدلل وعليك اأن تنتظر 

اأن يتحّول ذلك اإلى قناعات تجعل تلك النفو�س تخ�سع للحق، وت�سّلم 

اأمر متقّوم بالختيار الذي خ�ّس اهلل به هذا الإن�سان من  له، وهذا 

بين مخلوقاته، فال اإيمان عن اإكراه واإجبار.

التكليف  هذا  لأداء  بيانه  �سياق  في  الكريم  القراآن  ك�سف  وقد 

الإلهي عن اأنماط النا�س اإزاء دعوتهم للهدى. فمنهم من ي�سعى ليجد 

العذر والمبّرر في بقائه على الكفر من تقليد الآباء اأو عدم القتناع 

اأو المطالبة بما ل حكمة في ال�ستجابة لما َيطلب وغير ذلك. ولكّن 

�سنفًا ونمطًا من النا�س، يحّدثنا عنه القراآن، هو النمط الذي يقفل 

أول الكالم
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النف�سي من  النفور  اأو  العناد  اأمام الهدى معتمدًا على  الباب تمامًا 

دعوة الحق. هوؤلء الذين ل تتحّمل نفو�سهم حّتى ال�ستماع اإلى كلمة 

الحق التي تقال لهم. ولهوؤلء م�ساديق في كّل زمان وفي كّل دعوة 

النفور  ال�سبب في هذا  الكريم  القراآن  لنا  اإليهم. ويف�ّسر  توّجه  حٍق 

حّتى من ذكر اهلل عّز وجل وعدم القدرة على �سماع ذكر اهلل الذي 

ال�سليم.  وعقله  الإن�سان  فطرة  مع  المن�سجم  المح�س،  الحّق  هو 

وهذا ال�سبب يرجع اإلى تعّطل اأهم و�سائل المعرفة لديهم والمتمثلة 

باأمرين:

اأو العقل الذي تكاثفت الحجب عليه، فهي تعّطل كّل  - القلب   1

فعالية لديه، فلم تعد لكلمة الحق - على الرغم من جالئها وو�سوحها 

وقوة بيان اأهل الحق لها - القدرة على النفوذ اإلى تلك الحجب، لأّن 

قابلية القابل اأقفلت تمامًا.

2 - الآذان اأو حا�سة ال�سماع ولي�س المراد اأّن بها �سممًا كالذي 

اآذان  اإنها  بل  المعروف،  المادي  بالداء  الم�سابين  بع�س  في  نراه 

يمنع حتى من  اأي حاجبًا عازًل  وق��رًا،  ملئت  وقد  الحق  اإلى  ال�سماع 

ال�ستماع للحق.

اإّن تعطل اأداَتي المعرفة هاتين يهدم كل ما في هذه النف�س من 

فطرة اإلهية مزروعة في الخلقة الإن�سانية في�ستبدل حالة الإقبال على 

ال�ستماع للحق والقبول به اإلى حالة نفوٍر تعك�س �سلوكًا عمليًا قبيحًا 

اأو  متمثاًل في اأن ي�سبح هذا الإن�سان من اأ�سحاب النفور من الحق 

تعالى  قال  وقد  الأدب��ار.  يوّلون  باأنهم  الكريم  القراآن  ي�سفهم  كما 

في كتابه مبينًا ذلك في الآية 46 من �سورة الإ�سراء: {َوَجَعْلَنا َعلَى 

ُقُلوِبِهْم اأَِكنًَّة اأَْن َيْفَقُهوُه َوِفي اآَذاِنِهْم َوْقراً َواإَِذا َذَكْرَت َربََّك ِفي اْلُقْراآِن 

ْوا َعلَى اأَْدَباِرِهْم ُنُفوراً}. َوْحَدُه َولَّ

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رب العالمين.
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غالم ر�سا �ساحلي

النظام التربوي في 
المجتمع المهدوي )4(

التربوي  النظام  اأهداف  ت�سنيف  ال�سابقة  الحلقات  في  بداأنا 

اأ�سا�سّية،  اأنــواع  اأربعة  على  تقوم  والتي  المهدوي،  المجتمع  في 

تعالى،  اهلل  ُتجاه  الإن�سان  وظائف  الأول:  النوع  عن  وتحّدثنا 

الثاني: وظائف الإن�سان ُتجاه نف�سه، ونكمل في هذا العدد  وعن 

الأ�سا�س الثالث: في وظائف الإن�سان ُتجاه الآخرين.

اتجاه  الإنــ�ــســان  وظــائــف  فــي   *
الآخرين

ال��ن��ا���س ف��ي ه���ذا ال��ن��ظ��ام ال��ت��رب��وي 

حيث  البع�س  بع�سهم  اأم���ام  م�����س��وؤول��ون 

اأه��داف خا�سة  اإلى  الو�سول  عليهم  يجب 

ال�سخ�س  عالقة  وتق�سم  ال�ساأن.  هذا  في 

في رحاب بقية اهلل
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اجتماعي،  اأبعاد:  اأربعة  اإلى  الآخرين  مع 

حيث  وث��ق��اف��ي.  و�سيا�سي،  واق��ت�����س��ادي، 

من  واح��د  لكل  التربوية  الأه��داف  ندر�س 

هذه الأبعاد.

1 - العالقات الجتماعية: 
ف���ي ال��ن��ظ��ام ال��ت��رب��وي الإ���س��الم��ي 

معرفة  عن  م�سوؤولون  النا�س  والمهدوي، 

ب�سكل  الجتماعية  ووظائفهم  حقوقهم 

اإقامة  عن  اأي�سًا  م�سوؤولون  وه��م  كامل. 

الآخرين.  مع  و�سحيحة  �سالمة  عالقات 

على  العالقات  هذه  تكون  اأن  يجب  حيث 

وال�سرعّية.  العقلّية  ال��م��وازي��ن  اأ���س��ا���س 

وال�����س��ّر ف���ي ذل���ك ع���دم ���س��ي��اع ح��ق��وق 

القراآن  في  جاء  ما  ذلك  ومن  الآخرين. 

َتْعَتُدوَها  َفاَل  اهلِل  ُح��ُدوُد  {ِتْلَك  الكريم: 

َوَم����ن َي��َت��َع��دَّ ُح������ُدوَد اهلِل َف���اأُْوَل���ِئ���َك ُه��ُم 

اِلُموَن} )البقرة: 229(. الظَّ

ي��وؤّك��د الإم����ام ال�����س��ادق Q على 

اأه��م��ي��ة اح���ت���رام ال��ح��ق��وق الج��ت��م��اع��ي��ة 

من  ذلك  ويعتبر  والأخ��ّوة  المحبة  واإيجاد 

المهدوي  التربوي  المذهب  خ�سو�سيات 

العباد[  عامة  حال  ]يح�سن   ...« ويقول: 

قلوب  ب��ي��ن  وي���وؤّل���ف  الكلمة  اهلل  وي��ج��م��ع 

مختلفة ول يع�سى اهلل عّز وجل في اأر�سه 

يف اإلسالم الهدف األساس من 
العالقات االقتصادية، الوصول 

إىل مرحلة التحقق العملي 
للرفاه والعدالة االجتماعية

ويقام حدود اهلل في خلقه ويرّد اهلل الحق 

.
)1(

اإلى اأهله«

ويقول الإمام الباقر Q: »اإذا قام 

اإلى  الرجل  واأت��ى  المزايلة  ج��اءت  القائم 

.
)2(

كي�س اأخيه فياأخذ حاجته فال يمنعه«

2 - العالقات القت�سادية:
ف���ي ال��ن��ظ��ام ال���ت���رب���وي الإ���س��الم��ي 

الم�سائل  واإج��راء  تنظيم  يجب  والمهدوي 

القت�سادية على اأ�سا�س الأهداف الإلهية.

ال���ه���دف الأ����س���ا����س ف���ي ال��ع��الق��ات 

غير  الأنظمة  ف��ي  الرائجة  القت�سادية 

الربح،  وزي���ادة  الإن��ت��اج،  زي��ادة  الدينية: 

وزيادة الرفاه المادي. لذلك ين�ساأ النظام 

طبقتين  اإل��ى  المجتمع  ويق�ّسم  الطبقي 

الم�ست�سعفة والراأ�سمالية.

الإ�سالمي  التربوي  النظام  ف��ي  اأم��ا 

مجرد  ف��ي��ه  ال��ه��دف  فلي�س  وال��م��ه��دوي، 

جانب  اإل��ى  بل  المادية،  الحتياجات  رفع 

ذلك: تاأمين العدالة الجتماعية، والرفاه 

العام. تقوم الأ�سول الإن�سانية في النظام 

الفردي  القت�ساد  على  الغربي  الليبرالي 

اأّما في  حيث ل يعود النفع لعموم النا�س. 

الإن��ت��اج  الأ���س��ا���س م��ن  الإ���س��الم فالهدف 

وال��م�����س��رف وال��ع��الق��ات الق��ت�����س��ادي��ة، 

ال���و����س���ول اإل����ى م��رح��ل��ة ال��م��وا���س��اة في 

والعدالة  للرفاه  العملي  والتحقق  الأموال، 

الجتماعية. يتحّدث القراآن الكريم عن اأن 

ال�ستفادة من الأموال ذات قيمة اإذا كانت 

باأحكامه  والعمل  الإلهي  الم�سير  اإطار  في 

َوَل  اأَْم��َواُل��ُك��ْم  {َوَم���ا  بالخلق:  والهتمام 

اإِلَّ  ُزْلَفى  ِعنَدَنا  ُبُكْم  ُتَقرِّ ِبالَِّتي  اأَْوَلُدُك���م 
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اِلًحا} )�سباأ: 37(. َمْن اآَمَن َوَعِمَل �شَ

المهدوي على  التربوي  المذهب  يقوم 

على  واإلهي  �سليم  اقت�ساد  اإيجاد  اأ�سا�س 

م�ستوى الكرة الأر�سية وتاأمين الحتياجات 

المادية والقت�سادية لالأ�سخا�س الآخرين 

وت��روي��ج  ان��ت��م��وا،  اأو دي��ن  م��ك��ان  اأي  اإل���ى 

الفقر  يزول  هنا  المادي.  والرفاه  العدالة 

والنظام الطبقي، ول يبقى م�ستعمر يحرم 

النا�س من احتياجاتها ال�سرورية.

الم�ساواة  تعّم   | الإم��ام  زم��ان  في 

الزكاة  اإل��ى  اأح��د  يحتاج  فال  النا�س،  بين 

الإم��ام  عن  المعي�سي.  و�سعهم  ويتح�ّسن 

ال�سادق Q: »�سبحان اهلل! اأما تحّبون 

اأن يظهر اهلل تبارك وتعالى الحّق والعدل 

اهلل  ويوؤّلف  الكلمة  اهلل  ويجمع  البالد  في 

.
)3(

بين قلوب مختلفة...«

3 - العالقات ال�سيا�سية:
من جملة الأمور التي تندرج في اإطار 

الإ�سالمي،  والمجتمع  الب�سر  بين  العالقة 

العالقة بين الموؤمنين وال�سعوب الأخرى، 

الإ�سالمي  للمجتمع  الإ���س��الم  اأراد  حيث 

اإقامة عالقات ح�سنة مع ال�سعوب الأخرى 

والم�سلمين  الإ����س���الم  ت���ع���ادي  ل  ال��ت��ي 

التعامل  ف��ي  وال��م�����س��اواة  ال��ع��دل  ورع��اي��ة 

م��ع��ه��ا. ج���اء ف��ي ال���ق���راآن ال��ك��ري��م: {َل 

ِفي  ُيَقاِتُلوُكْم  َلْم  الَِّذيَن  َعِن  اهللُ  َيْنَهاُكُم 

��ن ِدَي���اِرُك���ْم اأَن  ي��ِن َوَل���ْم ُي��ْخ��ِرُج��وُك��م مِّ ال��دِّ

ُيِحبُّ  اهللَ  اإِنَّ  اإَِلْيِهْم  َوُتْق�ِشُطوا  وُهْم  َتَبرُّ

اْلُمْق�ِشِطيَن} )الممتحنة: 8(.

تعالى  اهلل  ن��ه��ى  اأخ�����رى،  ج��ه��ة  م���ن 

التي  والمجتمعات  الأم��م  مع  العالقة  عن 

ذلك  واعتبر  والم�سلمين  الإ�سالم  تعادي 

من  وطلب  الإ�سالمي  للكيان  كبيرًا  ظلمًا 

جاء  و�سموخ.  بعّزة  المواجهة  الم�سلمين 

في القراآن الكريم: {اإِنََّما َيْنَهاُكُم اهللُ َعِن 

َواأَْخ��َرُج��وُك��م  ي��ِن  ال��دِّ ِف��ي  َقاَتُلوُكْم  ��ِذي��َن  الَّ

��ن ِدَي���اِرُك���ْم َوَظ���اَه���ُروا َع��لَ��ى اإِْخ��َراِج��ُك��ْم  مِّ

��ُه��ْم َف��اأُْوَل��ِئ��َك ُهُم  ��ْوُه��ْم َوَم��ن َي��َت��َولَّ اأَن َت��َولَّ

اِلُموَن} )الممتحنة: 9(. الظَّ

العالقات  م��ن  الأ���س��ا���س  ال��ه��دف  اإن 

الإ�سالمي،  التربوي  النظام  في  الدولية 

الح�سول على عّزة الإ�سالم وقّوته ليمكن 

الأخرى  المجتمعات  توجيه  ذلك  بوا�سطة 

والم�ساواة  الأخ���وة  ون�سر  الإ���س��الم  نحو 

وال��ك��رام��ة الإن�����س��ان��ي��ة. ف��ي ه���ذا ال��ح��ال 

وتعاليم  واأح��ك��ام  �سعائر  تطبيق  يمكن 

القراآن  في  وقد جاء  العالم،  في  الإ�سالم 

اْلأَْر���ِض  ِفي  نَّاُهْم  كَّ مَّ اإِن  {الَِّذيَن  الكريم: 

َك���اَة َواأََم�����ُروا  ��اَلَة َواآَت�����ُوا ال���زَّ اأََق���اُم���وا ال�����شَّ

ِ َعاِقَبُة  ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمنَكِر َوهلِلَّ

اْلأُُموِر})الحج: 41(.

 :Q الموؤمنين  اأمير  الإم��ام  يقول 

 :Q عن اإلمام الصادق
حتبون أن  أما  اهلل!  »سبحان 

يظهر اهلل تبارك وتعاىل احلق 
والعدل يف البالد ويجمع 
اهلل الكلمة ويؤلف اهلل بني 

قلوب خمتلفة...«

في رحاب بقية اهلل
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»لو قد قام قائمنا )...( وذهبت ال�سحناء 

ال�سباع  وا���س��ط��ل��ح��ت  ال��ع��ب��اد  ق��ل��وب  م��ن 

العراق  بين  المراأة  تم�سي  حتى  والبهائم 

النبات  على  اإّل  قدميها  ت�سع  ل  وال�سام 

ول  �سبع  يهيجها  ل  زنبيلها  راأ�سها  وعلى 

.
)4(

تخافه«

4 - العالقات الثقافية:
العالقات الثقافية في النظام التربوي 

التكامل  اإل��ى  ت���وؤدي  اأن  يجب  الإ���س��الم��ي 

الأ���س�����س  اأن  ال��وا���س��ح  وم���ن  ال��م��ع��ن��وي. 

ومالت  قيمية  وجهة  اتخذت  اإذا  الثقافية 

اهلل  اإلى  القرب  اأي  الأ�سا�س  الهدف  نحو 

بالكامل،  المجتمع  �سورة  �ستتغّير  تعالى، 

وتطرد اأ�سباب النحراف والف�ساد.

من  اأن  اإل���ى  ال��ك��ري��م  ال���ق���راآن  ي�سير 

 P للر�سول  التربوية  الأه���داف  جملة 

اإيجاد الثقافة والقيم الإلهية واإزالة القيم 

الوافي، الكا�ساني، ج2، �س440.( 1)

و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج5، �س121.( 2)

الوافي، م.�س.( 3)

تحف العقول، ابن �سعبة الحراني، �س115.( 4)

الغيبة، النعماني، �س333.( 5)

بحار الأنوار، المجل�سي، ج52، �س352.( 6)

الهوام�س

والمنحرفة:  الخاطئة  والعادات  والآداب 

ُم َعلَْيِهُم  َوُي��َح��رِّ ��َب��اِت  ��يِّ َل��ُه��ُم ال��طَّ {َوُي��ِح��لُّ 

َرُهْم َوالأَْغاَلَل  �شْ ُع َعْنُهْم اإِ اْلَخَباآِئَث َوَي�شَ

الَِّتي َكاَنْت َعلَْيِهْم} )الأعراف: 157(.

الم�ساألة  ه��ذه  ف��ي  الإ���س��الم  ي��ع��ار���س 

تهدف  ل  التي  الغربية  الليبرالية  الثقافة 

�سوى اإلى انحطاط الإن�سان. ويعتبر الإمام 

اأمير الموؤمنين Q اأن من خ�سو�سّيات 

حكومة الإمام المهدي |، اإحياء الثقافة 

الح�سنة  والعالقات  والقراآنية  الإ�سالمية 

القائمة على اأ�سا�س الأحكام الإلهية: »كاأني 

اأنظر اإلى �سيعتنا بم�سجد الكوفة قد �سربوا 

.
)5(

الف�ساطيط يعّلمون النا�س القراآن...«

»وتوؤتون   :Q الباقر  الإمام  ويقول 

الحكمة في زمانه حتى اأن المراأة لتق�سي 

ر�سول  و�سّنة  تعالى  اهلل  بكتاب  بيتها  في 

.
)6(

»P اهلل
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*تعظيم العمل وا�ستكثاره
ذك��ره  ح�سبما  ع��ب��ارة،  ه��و  ال��ُع��ْج��ب، 

العلماء )ر�سوان اهلل عليهم(، عن تعظيم 

ال��ع��م��ل ال�����س��ال��ح وا���س��ت��ك��ث��اره، وال�����س��رور 

بوا�سطته،  والدلل  والتغنج  به،  والبتهاج 

ُيْف�ِسُد  الــذي  الُعْجِب  عن   Q الح�سن  اأبــو  ــام  الإم �سئل 

ِلْلَعْبِد �ُسوُء َعَمِله  َن  ُيَزيَّ الَعَمَل، فقال: »الُعْجُب درجاٌت منها اأن 

ْنعًا َوِمْنها اأن يوؤمن  َفَيراُه َح�َسنًا َفُيْعِجبُه َوَيْح�َسُب اأنَُّه ُيْح�ِسُن �سُ

العبد بربه فيمنُّ على اهلل عز وجل، وهلل عليه فيه المّن«)1(.

الُعـْجـُب
مفسدة العمل

واأما  ر .  نف�سه غير مق�سِّ الإن�سان  واعتبار 

والخ�سوع  التوا�سع  مع  بالعمل  ال�سرور 

هلل تعالى و�سكره على هذا التوفيق وطلب 

المزيد منه، فاإنه لي�س بعجب، بل هو اأمر 

ممدوح.

نور روح اهلل
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ينقل المحّدث العظيم مولنا العاّلمة 

المحّقق  ع��ن  ث����راه(،  )ط���اب  المجل�سي 

الدين  بهاء  ال�سيخ  الكبير  والعالم  الخبير 

قال:  اأنه   
)2(

عليه( اهلل  )ر�سوان  العاملي 

»ل ريب في اأّن من عمل اأعماًل �سالحة من 

�سيام الأيام، وقيام الليالي، واأمثال ذلك 

يح�سل لنف�سه ابتهاج. فاإن كان من حيث 

كونها عطّيًة من اهلل له، ونعمة منه تعالى 

نْق�سها  من  خائفًا  ذل��ك  مع  وك��ان  عليه، 

�سفيقًا من زوالها، طالبًا من اهلل الزدياد 

واإن  ُعجبًا.  البتهاج  ذلك  يكن  لم  منها، 

به  وق��ائ��م��ة  �سفته  كونها  حيث  م��ن  ك��ان 

اإليها  ورك��ن  فا�ستعظمها  اإليه،  وم�سافة 

التق�سير،  ح��ّد  ع��ن  خ��ارج��ًا  نف�سه  وراأى 

كما أّن صاحب الفضيلة 
احلسنة ُيعجب بخصاله، 

كذلك يكون ذو العمل الشنيع 
معجبًا بخصاله

و�سار كاأّنه يمّن على اهلل �سبحانه ب�سببها، 

فذلك هو الُعْجب«.

*الُعجب اأمٌر خفّي
اأعمال  على  يدخل  مثلما  الُعجب  اإن 

الجوارح، يدخل اأي�سًا على اأعمال الجوانح 

الف�سيلة  �ساحب  اأّن  وك��م��ا  فيف�سدها، 

يكون  كذلك  بخ�ساله،  ُيعجب  الح�سنة 

بهذا  �سّرح  كما  اأي�سًا،  ال�سنيع  العمل  ذو 

بالذكر؛  هما  وخ�سّ ال�سريف  ال��ح��دي��ث 

لأنهما خافيان عن نظر اأغلب النا�س.

الإ�سارة  للُعجب، كما وردت  اأن  واعلم 

اإليه في الحديث ال�سريف، درجات:

بالإيمان  ال��ُع��ْج��ب  الأول�����ى:  ال���درج���ة 

بالكفر  العجب  ويقابله  الحّقة،  والمعارف 

وال�سرك والعقائد الباطلة.

بالملكات  جب 
ُ
الع� الثانية:  ال��درج��ة 

ويقابله  الحميدة  وال�����س��ف��ات  الفا�سلة 

العجب ب�سيئات الأخالق وباطل الملكات.

بالأعمال  جب 
ُ
الع� الثالثة:  ال��درج��ة 

ويقابلها  الح�سنة  والأف���ع���ال  ال�سالحة 

العجب بالأعمال القبيحة والأفعال ال�سيئة.

*في مراتب العجب
الدرجات  من  واح��دة  لكل  اأن  اعلم 

11

م
 2

01
4 

ل
و

لأ
 ا

ن
ي
ر

�ش
ت
/

 2
77

د 
د

ع
ل
ا



الآنفة الذكر من العجب مراتب. 

ي���ك���ون ب��ع�����س ه����ذه ال��م��رات��ب 

لالإن�سان  ويمكن  وبّينًا  وا�سحًا 

الآخ��ر  وبع�سها  عليه،  الط���الع 

يمكن  للغاية بحيث ل   
ّ
دقيق وخفي

يفح�س  ل��م  م��ا  ي��درك��ه  اأن  لالإن�سان 

بع�س  اأن  كما  �سحيحة.  ب�سورة  ويدّقق 

مراتبها اأ�سّد واأ�سعب واأكثر تدميرًا من 

بع�سها الآخر.

المرتبة الأولى: يمّن على ولّي نعمته.

حيث  واأهلكها،  المراتب  اأ���س��ّد  وه��ي 

الُعْجب  �سدة  ب�سبب  الإن�سان  في  تح�سل 

حالة يمّن معها في قلبه باإيمانه اأو خ�ساله 

ومالك  نعمته  ولي  على  الأخ��رى  الحميدة 

قد  الإلهية  ال�ساحة  اأن  فيتخيل  الملوك، 

بترويجه  اأن��ه  اأو  اإي��م��ان��ه،  ب�سبب  ات�سعت 

بهاًء  اهلل  دي��ن  على  اأ�سفى  قد  لل�سريعة 

جديدًا، اأو اأنه باإقامة مجال�س التعزية لأبي 

الدين  على  اأ�سفى  ق��د   Q اهلل  عبد 

�سيد  وعلى  اهلل  على  يمّن  لذلك  ج��الًل، 

 ،P الأك��رم  الر�سول  وعلى  المظلومين 

اأنه  اإّل  المعنى،  هذا  لأحد  يظهر  لم  واإن 

يمّن في قلبه.

المّنة  تن�ساأ  بالذات،  الباب  هذا  ومن 

ال�سعفاء  على  يمّن  ك��اأن  اهلل،  عباد  على 

الواجبة  ال�سدقات  باإعطائهم  والفقراء 

والم�ستحبة وم�ساعدتهم.

من  نف�سه  ي���رى  ال��ث��ان��ي��ة:  ال��م��رت��ب��ة 

المقّربين

وهي التي يتدّلل فيها الإن�سان ويتغّنج 

بوا�سطة الُعجب على اهلل تعالى، وهذه غير 

المّنة، ولو اأّن البع�س لم يفّرق بينهما.

نف�سه  ي��رى  المقام  ه��ذا  �ساحب  اإن 

�سلك  في  نف�سه  ويرى  تعالى،  هلل  محبوبًا 

با�سم  جيء  واإذا  وال�سابقين،  بين  المقرَّ

ح��دي��ث  ج���رى  اأو  اهلل  اأول���ي���اء  م���ن  ول����ّي 

ال�سالك  اأو  والُمحبين  المحبوبين  ع��ن 

المجذوب، اعتقد في قلبه اأنه من اأولئك. 

وقد يبدي التوا�سع رياء وهو خالف ذلك. 

واإذا ما ابتاله اهلل تعالى ببالء، راح يعلن 

الَء ِلْلَولِء«.
َ
اأن »الب�

ال��ع��رف��اء  م���ن  الإر�����س����اد  م��دع��ي  اإن 

والريا�سة  ال�سلوك  واأه���ل  والمت�سوفة 

اأقرب اإلى هذا الخطر من �سائر النا�س.

اهلل  عامله  لو  حتى  الثالثة:  المرتبة 

بالعدل ل�ستحق الثواب.

اأن يرى العبد نف�سه، وبوا�سطة الإيمان 

واأن��ه  هلل  دائ��ن��ًا  الأع��م��ال،  اأو  الملكات  اأو 

بذلك يكون م�ستحقًا للثواب، ويرى واجبًا 

على اهلل اأن يجعله عزيزًا في هذا العالم، 

ومن اأ�سحاب المقامات في الآخرة، ويرى 

يرى العبد نفسه، وبواسطة 
اإلميان أو األعمال، دائنًا هلل وأنه 

بذلك يكون مستحقًا للثواب

نور روح اهلل
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الكافي، الكليني، ج2، �س313.( 1)

بحار الأنوار، المجل�سي، ج69، �س306.( 2)

الهوام�س

نف�سه موؤمنًا تقيًا وطاهرًا، وقال في نف�سه: 

»حتى لو عاملني اهلل بالعدل، فاإني اأ�ستحق 

الثواب والأجر«، بل يتعدى بع�سهم حدود 

الكالم.  بهذا  وي�سّرح  والوقاحة  القبح 

واإذا ما اأ�سابه بالء و�سادفه ما ل يرغب، 

ويتعجب  قلبه،  في  اهلل  على  يعتر�س  فاإنه 

ي�سمع  وعندما  ال��ع��ادل.  اهلل  اأف��ع��ال  م��ن 

الدنيا،  هذه  في  الموؤمنين  يبتلي  اهلل  اأن 

ي�سّلي نف�سه بذلك في قلبه، ول يدري باأن 

ولي�س  اأي�سًا  كثيرون  المبتلين  المنافقين 

كل ُمْبَتلًى موؤمن.

المرتبة الرابعة: يرى نف�سه اأكمل من 

عامة النا�س.

هي اأن يرى الإن�سان نف�سه ُمتميزًا عن 

�سائر النا�س واأف�سل منهم بالإيمان، وعن 

وبالأو�ساف  الإي��م��ان،  بكمال  الموؤمنين 

فينظر  بها،  المت�سفين  غير  الح�سنة عن 

ويجعل  الحتقار،  بعين  النا�س  �سائر  اإلى 

الرحمة خال�سة له فقط ولأمثاله.

مثل ه��ذا الإن�����س��ان ل ي��رى الأع��م��ال 

الح�سنة من النا�س �سيئًا، ولكن اإذا �سدرت 

عظيمة.  يراها  عنه  نف�سها  الأعمال  هذه 

النا�س، وهو غافل  اإنه يعرف جيدًا عيوب 

عن عيوبه.

ال�سيطان  حــيــل  اأن  بــيــان  *في 
دقيقة

يقول  اأن  اأب��دًا  يمكن  ل  ال�سيطان  اإن 

ُم��نَّ على اهلل  ال��ب��داي��ة:  ل��ك منذ 

نف�سك  �سع  اأو  الأع��م��ال،  بهذه 

في زمرة المحبوبين والمقّربين 

من الح�سرة الإلهية. واإنما يبداأ 

ي�سق  ثم  الأول��ى  بالخطوة  الأم��ر 

اأمامكم  فيزّين  قلوبكم،  ف��ي  طريقه 

من  واح����دًا  ع��م��اًل  ح��ال��ك��م،  ينا�سب  بما 

بحكم  باأنكم  لكم  ويوحي  المع�سية،  اأهل 

ال�سخ�س.  هذا  من  اأف�سل  والعقل  ال�سرع 

نتيجتان:  الإي��ح��اءات  هذه  من  فيتح�سل 

الأولى: �سوء الظن بعباد اهلل، والأخرى: 

المهلكات  من  وكالهما  بالنف�س.  جب 
ُ
الع�

ومن معين المفا�سد.

الكامل  العارف  الجليل  �سيخنا  ك��ان 

ال�ساه اآبادي )روحي فداه( يقول:

»ل تعيبوا على اأحد، حتى في قلوبكم، 

يهديه،  فطرته  نور  فلعل  كافرًا،  كان  واإن 

�سوء  اإلى  ولومكم هذا  تقبيحكم  ويقودكم 

العاقبة«. 

ال��ن��ف�����س  ف������اإن  ح������ال،  اأي  وع���ل���ى 

المرحلة  ف��ي  ي��دخ��الن��ك��م  وال�����س��ي��ط��ان، 

الأولى من الُعجب وقلياًل قلياًل ينقالنكم 

من هذه المرحلة اإلى مرحلة اأخرى، اإلى 

اأن ي�سل بالإن�سان في النهاية اإلى المقام 

ومالك  نعمته  ول��ي  على  فيه  يمنُّ  ال��ذي 

عمله  وي�سل  اأعماله  اأو  باإيمانه  الملوك، 

اإلى اأ�سفل الدرجات.
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*عظمة عا�سوراء
 ...«  :P الأع���ظ���م  ال��ر���س��ول  ق���ال 

المعنى  هذا  بح�سب   .
)1(

ح�سين« من  واأن��ا 

ديني  »اإّن   :P الأع��ظ��م  الر�سول  يقول 

بوا�سطة  ه��و  اإن��م��ا  ط��ري��ق��ي  وا���س��ت��م��رار 

عا�سوراء،  واقعة  فلول   .»Q الح�سين 

تاريخ  في  العظمى  الت�سحية  ه��ذه  ول��ول 

ولما  التجربة  ه��ذه  كانت  لما  الإ���س��الم، 

كان هذا الدر�س العملي لالأمة الإ�سالمية، 

مثلما  يقينًا  بالنحراف  الإ�سالم  ولأ�سيب 

اأ�سيبت به الأديان قبل الإ�سالم، ولما كان 

بقي من حقيقة الإ�سالم ونوره �سيء. هذه 

ل  اأن  الإ�سالمي  والمجتمع  الإ�سالمية  الأمــة  على  يجب 

يبعدا اأبدًا عن اأنظارهما حادثة عا�سوراء كدر�س وعبرة وراية 

للهداية. فال مراء اأن الإ�سالم حيٌّ بعا�سوراء وبالإمام الح�سين 

.Q بن علي

هي عظمة عا�سوراء.

*الحدث مرير
عظيم،  عا�سوراء  في  الم�ساب  طبعًا 

والخ�سارة كبرى، وروح الإمام الح�سين بن 

والأر�سين.  ال�سماوات  تعادل   Q علي 

لأول���ئ���ك  ال��ط��ّي��َب��ة  ال���ط���اه���رة  الأرواح 

الأ�سحاب، وال�سباب، واأهل البيت، ل تقبل 

اآخرين،  اأ�سخا�س  اأّي  ب���اأرواح  المقارنة 

بدمائهم  ال�ساحة  هذه  في  ت�سّرجوا  وقد 

و���س��ّح��وا وف����دوا اأن��ف�����س��ه��م، ووق����ع ح��رم 

الر�سول المكّرمات في الأ�سر.

و�سعبة  وم��ري��رة  ثقيلة  اأح���داث  ه��ذه 

التعبئة 
شجرة 
جذورها 
عاشورائية)*(

مع اإلمام الخامنئي
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الساحة اليوم أكرث تعقيداً. 
واحلضور فيها مقابل مؤامرات 
العدّو وهجماته له تعقيداته

ترّتب عليها وبعدها كان  اأن ما  بيد  جدًا، 

ال�سبر  �سّهل  بحيث  والخلود  العظمة  من 

علي  بن  الح�سين  الإم���ام  قبل  من  عليها 

Q واأ���س��ح��اب��ه واأه�����ل ب��ي��ت��ه. ي���روي 

ملكي  اآقا  جواد  الميرزا  الحاج  المرحوم 

�سند  وك��الم��ه   - المراقبات  ف��ي  )ر����س( 

في  الم�سائب  ا�ستّدت  كلما  اأنه   - وحجة 

الح�سين  الإم��ام  وجه  كان  عا�سوراء  يوم 

ب��ن علي Q ي���زداد ت��األُّ��ق��ًا واإ���س��راق��ًا. 

بالمعاني  الزاخرة  العميقة  الحقائق  هذه 

دوم��ًا  تبقى  اأن  يجب  وال��رم��وز  والأ���س��رار 

اأمام اأنظارنا.

*التعبئة �سجرة طّيبة
وفي زماننا.. نماذج من هذه 

الت�سحيات. ما قراأناه فى التاريخ 

اأم��ام  منه  ونماذج  ج��زءًا  وجدنا 

اأن���ظ���ارن���ا. وم���ن اأه��م 

واأب������رز م��ظ��اه��ره ه��ذه 

�سجرة  ال��ط��ي��ب��ة،  ال�����س��ج��رة 

التعبئة، وتجربة التعبئة التي لها 

تتوا�سل  �سوف  جدًا،  كبيرة  بركات 

اإن �ساء اهلل.

اأّن  ب��ال��ذك��ر،  ال��ج��دي��رة  النقاط  م��ن 

فترة  خ��الل  التعبئة  حركة  في  لوحظ  ما 

من  العالية  الدرجة  هو  المقد�س  الدفاع 

الإخال�س لدى اأفرادها، وهذا ما يجب اأن 

اأكثر  اليوم  فال�ساحة  اأي�سًا.  اليوم،  يتوّفر 

موؤامرات  مقابل  فيها  والح�سور  تعقيدًا. 

العدّو وهجماته له تعقيداته.

*اإخال�س.. في كل الميادين
ميزة تلك ال�ساحة اأّن من كان 

اإليها يمتاز باإخال�س  ي�سير 
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الميدان كان  ذل��ك  ف��ي  ال��دخ��ول  وا���س��ح. 

دخوًل اإلى �ساحة الموت والحياة. لم يكن 

في ذلك اأّي مزاح اأو هزل. كان يحتاج اإلى 

ال�سجاعة والت�سحية والإيمان والتوكل على 

اهلل، فقد كانوا ي�سيرون نحو ال�سهادة.

اإلى  تحتاج  المختلفة  الميادين  اليوم، 

خا�سة  والإي���م���ان،  ال�سجاعة  تلك  نف�س 

لبا�س  يلب�سون  اأ���س��خ��ا���س��ًا  ن���رى  ع��ن��دم��ا 

منه.  الحذر  ينبغي  ما  وه��ذا  التعبويين، 

بالدرجة  اأنف�سنا  على  ن��ح��ذر  اأن  علينا 

بالدرجة  التعبوية  البيئة  وعلى  الأول���ى، 

التالية. وهي م�سوؤولية كّل اأع�ساء التعبئة. 

في  ب��اإخ��ال���س  ال��ع��م��ل  ن�سمن  اأن  ي��ج��ب 

�سعبة  عملية  وه��ي  والم�ساريع.  الأع��م��ال 

اإلى حّد ما. في الحرب مع العدو - الحرب 

قيا�س  ب�سهولة  للمرء  يمكن   - الع�سكرية 

درجة اإخال�سه هو واإخال�س الآخرين. اأما 

في الميادين الأخرى، فقد يقع المرء في 

الآخرون  يقع  قد  كما  وال�سبهات  الأخطاء 

اأي�سًا في الأخطاء.

*اآفة الغرور.. مهلكة
علينا  باإخال�س  العمل  اإلى  بالإ�سافة 

الآفات:  من  اأنف�سنا  ن�سون  واأن  نحذر  اأن 

هذه  وال��ري��اء.  والتظاهر،  ال��غ��رور،  اآف��ات 

اآفات مهلكة. اإذا اأحرزنا النجاح والتوفيق 

واأن نعتبر ذلك من  اأن ن�سكر اهلل،  فعلينا 

اهلل، ون�ستمّد العون منه لموا�سلة الطريق. 

ن�ساب  ل  »اأن  اأ���س��ا���س��ّي��ة  ق�����س��ي��ة  ه���ذه 

تعالى«،  اهلل  على  نتوكل  و»اأن  بالغرور«، 

لأنه ل حول ول قوة اإّل من عند اهلل الخالق 

ذي الجالل. الأمور كلها بيده ومن عنده. 

توفيقنا واختيارنا وقدراتنا واإيماننا الذي 

يمالأ قلوبنا من ف�سله. علينا اأن نعلم ذلك، 

ال��زي��ادة  منه  ونطلب  تعالى  اهلل  فن�سكر 

والف�سل فيه.

اأن  ينبغي  التي  الأ�سا�سى  النقطة  اإّن 

واأركانها  وركائزها  التعبئة  كيان  ت�سّكل 

الأ�سلية هي التعّمق والتجّذر في العقيدة. 

وما ي�سّر هو النظرة ال�سطحية في الفهم 

وال�سرورة  والأ�س�س.  المنطق  اختيار  وفي 

�سبابنا  ومعنويات  اأفكار  تعميق  تقت�سي 

مع اإلمام الخامنئي
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)*( كلمة الإمام القائد الخامنئي { األقاها فى ال�ساد�س من محرم 1434ه�.ق. الموافق 2012/11/21م.

في اإ�سارة للحديث الوارد عنه P: »ح�سين مني واأنا من ح�سين«. الإر�ساد، الديلمي، ج2، �س127.( 1)

نهج البالغة، الحكمة 71.( 2)

الهوام�س

والتعليمية  التربوية  الناحية  من  التعبوي 

والروحية.

*تجربة جديرة
حينما ننظر نظرة عامة نجد اأن وجود 

اإمامنا  وعي  دللت  من  دليل  هو  التعبئة 

قلبه  وات�����س��ال   ،{ الجليل  الخميني 

وقد  الإلهية.  والحكمة  ب���الإرادة  المنّور 

�سارت التعبئة اأر�سّية وركيزة قوّية للثورة. 

وهي اليوم نا�سطة في مجال العلم، وعلى 

ال�سعيد التقني، وفي المجالت المعنوية، 

وفي  الجتماعية،  الخدمات  ميدان  وفي 

من  ال�سير  ي���رد  وم���ن  ال��ت��رب��وي،  ال��ح��ّي��ز 

النّير  الإ�سالم  الأخرى في طريق  البلدان 

منها.  وي�ستلهم  التجربة  هذه  يتبع  �سوف 

�سيكّر�س  م��ا  وه��ذا  ناجحة.  تجربة  اإن��ه��ا 

الإ���س��الم��ي  ال��ع��ال��م  ف��ي  التعبئة  ن��م��وذج 

والتباع.  بالحتذاء  وجدير  حّي  كنموذج 

وهذا ما ح�سل وتحقق في الوقت الحا�سر 

اإلى حّد كبير.

*اأن نبداأ من اأنف�سنا
وال��ب��دء م��ن ال���ذات ه��و م��ا ياأمرنا به 

الم�ستويات  جميع  وف��ي  كلنا  الإ���س��الم. 

ب  ن�سّ »م��ن  اأنف�سنا.  م��ن  ن��ب��داأ  اأن  يجب 

نف�سه  بتعليم  فليبداأ  اإمامًا  للنا�س  نف�سه 

هذه  نكّر�س  اأن  يجب   .
)2(

غيره« تعليم  قبل 

الحالة في التعبئة.

من  ونمطها  الحياة  اأ�سلوب  مو�سوع 

وجهة نظر الإ�سالم يمكنه اأن يكون داخل 

هو  كيف  ال��ذات.  لمعرفة  معيارًا  التعبئة 

وكيف  العمل؟  بيئة  فى  وت�سّرفنا  �سلوكنا 

وكيف  والأب��ن��اء؟  ال��زوج��ة  مع  �سلوكنا  هو 

لكل  والمجتمع؟  الحياة  بيئة  في  نتعامل 

ومقايي�سها  وغيرها معاييرها  الأمور  هذه 

ف�سوف  هنا  من  بداأنا  اإذا  الإ���س��الم.  فى 

كل  في  وركائز عملنا  اأ�س�س حياتنا  تتعزز 

في  وخ�سو�سًا  وال��م��ن��اح��ي،  ال��ق��ط��اع��ات 

التعبئة.

البدء من الذات هو ما يأمرنا 
به اإلسالم »من نّصب نفسه 
للناس إمامًا فليبدأ بتعليم 

نفسه قبل تعليم غریه«
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اأمر اهلل �سبحانه وتعالى في كتابه المجيد 

الأمم  على  اأي�سًا  كتبه  ما  وهو  بال�سوم،  النا�س 

لهذه  اأ�سا�سيًا  هدفًا  التقوى  وجعل  ال�سابقة، 

ُكِتَب  اآَمُنواْ  الَِّذيَن  َها  يُّ
اأَ {َيا  تعالى:  قال  العبادة. 

َياُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم  َعلَْيُكُم ال�شِّ

َتتَُّقوَن} )البقرة: 183(.

ثقافة مجتمٍع إلهي)*(
�سماحة ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل )حفظه اهلل(

*من اآثار التقوى
م��ن اآث���ار ه��ذه ال��ت��ق��وى م��ا ن��ج��ده في 

مجتمعنا من موؤ�س�سات وجمعيات ومراكز 

ي�سعى القائمون عليها والموؤ�ّس�سون لها اإلى 

وال�سادقة  المخل�سة  الخدمات  تقديم 

والطيبين.  الم�ست�سعفين  النا�س  لعموم 

الصدقة

من اآثار التقوى هذا العطاء، وهذا ال�سعي 

لخدمة عيال اهلل �سبحانه وتعالى.

التقوى  عن  نتحّدث  عندما  اأح��ي��ان��ًا، 

وقديمة  خاطئة  ثقافة  ونتيجة  والمّتقين، 

العابد  ذل��ك  ���س��ورة  ذهننا  اإل���ى  ي��ت��ب��ادر 

ال��م��ن��زوي، ال��م��ن��ع��زل ع��ن ال��ن��ا���س ال��ذي 

من القلب إلى كل القلوب
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وقته  ويق�سي  ليله،  ويقوم  نهاره  ي�سوم 

ب��ت��الوة ال��ق��راآن وق���راءة ال��دع��اء وال��ذك��ر 

والت�سبيح. هذه هي �سورة العابد التقليدّية 

اأنبياء  من  اأيًا  اأّن  العلم،  مع  اأذهاننا.  في 

اهلل ور���س��ل��ه ل��م ي��ك��ن ه��ك��ذا، ف��ه��ل ك��ان 

ر�سول اهلل P من اأهل النزواء والعزلة 

الفقراء  واآلم  النا�س  هموم  عن  والبتعاد 

والم�ست�سعفين؟

*ثقافة في المجتمع
كان  عندما   { الخميني  الإم���ام 

يتحّدث مع �سرائح من النا�س، ]كان[ يقول 

وال�سلوك  والتقوى  العرفان  كان  لو  لهم: 

اإلى اهلل يعني العزلة فر�سول اهلل هو اإمام 

هو   Q طالب  اأبي  بن  علي  العارفين، 

�سيرة  في  نجد  لم  ولكن  العارفين،  �سيد 

اأنبيائنا ول في �سيرة اأئمتنا ول في �سيرة 

الأولياء ال�سالحين طوال التاريخ �سيئًا من 

هذا النوع.

في  نبحث  ونحن  اآث���ار،  التقوى  لهذه 

في  نجد  عندما  عنها.  ونفّت�س  الآثار  هذه 

ومن  والجمعيات،  الموؤ�س�سات  مجتمعنا 

والمجاهدين  العاملين  م��ن  فيها  يعمل 

اأع��م��اره��م  ي��ب��ذل��ون  ال��ذي��ن  والم�سّحين 

واأموالهم واأوقاتهم من اأجل خدمة الفئات 

من  والفقيرة  والم�ست�سعفة  المحرومة 

وجّل  ع��ّز  اهلل  بهم  اأو���س��ى  الذين  النا�س 

ور�سوله P، فهذا دليل على اأننا نقترب 

والنبوّية،  والقراآنّية  الإلهية  الأهداف  من 

التي �سّرع اهلل  الأهداف  واأننا نقترب من 

وقٍت  اأي  من  اأكثر  رم�سان  �سهر  لأجلها 

اأّن  نجد  اأي�سًا،  ال�سياق  ه��ذا  في  م�سى. 

هذه الثقافة التي بداأت تتعّزز في مجتمعنا 

من آثار التقوى السعي خلدمة 
عيال اهلل سبحانه وتعاىل
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واإل���ى هذه  المعنى  اإل���ى ه��ذا  اأق���رب  ه��ي 

الأهداف.

*ا�ستحباب اأقرب اإلى الوجوب
والروايات  والأحاديث  الآيات  في  ورد 

ا�ستحباب ال�سدقة واآثار ال�سدقة. ونحن 

نعرف اأّن هناك اأمورًا لم يوجبها اهلل عّز 

دائرة  في  جعلها  واإنما  النا�س  على  وج��ّل 

عليهم.  ي�سّق  ل  لكي  اأحيانًا،  الم�ستحب 

»لول  م�سمونه:  ما  يقول   P اهلل  ر�سول 

بال�سواك  لأمرتهم  اأم��ت��ي  على  ��ّق  ���سُ
َ
اأ اأن 

اأّك���د  اأم����ور  ه��ن��اك   .
)1(

�سالة« ك��ل  ع��ن��د 

قاعدة  على  معها  وتعاطى  الإ�سالم  عليها 

المجتمع  في  ليعّزز  الموؤّكد  ال�ستحباب 

الإن�ساني والإ�سالمي ثقافة معّينة.

مثاًل، مو�سوع ال�سدقات وما ورد من 

المت�سّدق  ال�سدقات على  وبركات  فوائد 

وتطيل  البالء،  تدفع  ال�سدقة  اأّن  ومنها 

لهذه  اأراد  الإ���س��الم  اأّن  لح��ظ��وا  العمر. 

الثقافة اأن تنت�سر واأن تتر�سخ بين النا�س.

*ثقافة اإ�سالمية اأ�سيلة
ل������ذل������ك ف�������ي ب���ع�������س 

الإ���س��الم��ي��ة  المجتمعات 

ن���ج���د اأن�������ه ق����د ت�����س��ب��ح 

ال�����س��دق��ة ع���ادة 

م������ن ع��������ادات 

ال����م����ج����ت����م����ع، 

وت����ق����ل����ي����دًا م��ن 

ت�����ق�����ال�����ي�����د ه������ذا 

المجتمع. في الوقت الذي 

والإق��ت��ار  البخل  اأّن  نجد 

بالمطلق  اليد  واإم�ساك  والذاتّية  والأنانّية 

هي من عادات وتقاليد مجتمعات اأخرى. 

هذا �ساأٌن يعني هوّية المجتمع وثقافته.

اأّن  مجتمع،  ع��ادة  من  ي�سبح  عندما 

في  بيته  يخرج من  اأن  اأراد  اإذا  ال�سخ�س 

�سفٍر ما يدفع �سدقة، واإذا اأراد اأن ي�ستعين 

بع�س  ُي�سّهل  اأن  ف��ي  اإل��ي��ه  ويتو�ّسل  ب��اهلل 

اأموره يدفع �سدقة، حتى اأ�سبح من ثقافة 

بع�س النا�س اأن ينذر بع�س اأرباح تجارته 

اأو  اأيتاٍم  اأو  لفقراٍء  ليقّدمها  اهلل  وّفقه  اإن 

هي  الثقافة  هذه  �ساكل...  وما  للمقاومة 

ثقافة اإ�سالمية اأ�سيلة و�سليمة.

وحتى في اإطار هذه الثقافة، اهلل عّز 

وجّل يقول لالإن�سان اإّنك تت�سّدق لنف�سك، 

فال تمّن على هذا اليتيم ول على الفقير، 

يد  ل��ه  م���ددت  ال���ذي  الم�سكين  على  ول 

اإّن �سدقتك هذه تدفع البالء  الم�ساعدة. 

�سوف  اأن����ت،  ع��م��رك  تطيل  اأن����ت،  ع��ن��ك 

تجدها اأمامك يوم القيامة {َوَوَج��ُدوا َما 

ًرا} )الكهف: 49(. َعِمُلوا َحا�شِ

*رغم �سعوبة الأو�ساع
يمكن  الثقافة  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا   

ت��ع��زي��زه.  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  اأن  للجميع 

المعي�سية  الأو����س���اع  اأن  �سحيح 

بحاجة  ال��ن��ا���س  �سعبة،  لبنان  ف��ي 

منهم،  ي��اأخ��ذ  م��ن  ل  يعطيهم  م��ن  اإل��ى 

ثقافًة  ال�سدقة  اأ�سبحت  الوقت  مع  ولكن 

منت�سرًة واأ�سبحت �سناديق ال�سدقات 

اأو  الموؤ�س�سة  ه��ذه  يمّكن  بما  مملوءًة 

كبيرًا  ع���ددًا  تعيل  اأن  الجمعّية  ه��ذه 

من القلب إلى كل القلوب

20



اإلى  الحاجة  دون  المحتاجة  عوائلها  من 

موازنٍة اأو دعم �سوى فقط هذه ال�سدقات 

التي يدفعها الأغنياء والفقراء الم�ساكين. 

القوة  من  نوعًا  المجتمع  في  ي�سّكل  ه��ذا 

ونوعًا من الكتفاء الذاتي لموؤ�س�سٍة معينة 

ت�ستطيع اأن تقوم بعبء مجموعة كبيرة من 

العائالت التي ل معيل لها.

اأي�������س���ًا ث��ق��اف��ة ال���ق���ر����س، اإق���را����س 

المحتاجين، ثقافة تكّفل الأيتام. واإن عودة 

مجتمعنا  اإل��ى  اأي�سًا  الم�سطلحات  ه��ذه 

من  يقترب  مجتمعنا  اأّن  اليوم  و�سعورنا 

هذه الثقافة اأكثر هو ما نحتاجه؛ لأننا من 

والأوامر  الإ�سالم  بتعاليم  التزامنا  خالل 

نبذلها  التي  المتوا�سعة  والجهود  الإلهية 

نكن  ل��م  ق���وة  ن�سّكل  اأن  يمكننا  جميعًا 

نت�سّورها.

*بداية النهر نقطة
مجموع  لأّن  بنقطة،  ي��ب��داأ  النهر  اإّن 

وهو  نهٌر  منه  يتفّجر  اأن  يمكن  النقاط 

الأ����س���ل ف���ي ق���ي���ام ه����ذا ال��ب��ح��ر وه���ذه 

النقاط  نجمع  وعندما  لكن  المحيطات، 

ون��وّح��ده��ا، وع��ن��دم��ا ت��ت��ع��اون ك��ل الأي���دي 

اأن  يمكن  عندها  الجهود،  ك��ّل  وتتكاتف 

ن�سل اإلى م�ستوى عاٍل من القوة.

كبيرة،  اأه��داٌف  المقاومة  اأه��داف  اإّن 

ل  وال��م��ق��اوم��ة  وعظيمة،  جليلٌة  اأه���داف 

م��ج��اه��دي��ن  م��ج��م��وع��ة  ت��ك��ون  اأن  ي��م��ك��ن 

وعن  �سعبهم  عن  بمعزل  ال�سالح  يحملون 

دائمًا  اإليها  نطمح  التي  المقاومة  اأمتهم. 

�سعبنا  يحت�سن  اأن  وهي  اأمة  مقاومة  هي 

)*( تاريخ المحا�سرة: 1995/2/4م. 

الخالف، ال�سيخ الطو�سي، ج1، �س71.( 1)

الهوام�س

من خالل التزامنا بتعاليم اإلسالم 
واألوامر اإللهية واجلهود 

املتواضعة التي نبذلها جميعًا 
ميكننا أن نشّكل قوة

ح�سنًا  ت�سّكل  لأنها  المقاومة  هذه  واأمتنا 

لها في مواجهة التحديات.

*اإلى مجتمع اإلهي حقيقي
�سهداءنا  ت��رع��ى  ال��ت��ي  ال��م��وؤ���س�����س��ات 

دموع  وتم�سح  فقراءنا،  ترعى  وجرحانا، 

الأيتام، هذه الموؤ�س�سات قد تكون نموذجًا 

ل��دع��وٍة راق��ي��ٍة اإل��ى اهلل ع��ّز وج���ّل، وعلى 

قاعدة »كونوا دعاًة لنا بغير األ�سنتكم« اأي 

وبكلمتكم  الح�سنة  وباأخالقكم  باأعمالكم 

الطيبة. ولذلك نحن يجب اأْن نتطّلع لتكون 

للمقاومة  مواقع  جميعًا  الموؤ�س�سات  هذه 

وم��واق��ع  ال�سماء  ر���س��ال��ة  لتبليغ  وم��واق��ع 

اهلل  اإلى  ي�سلك  اإن�سانيٍّ  مجتمٍع  ل�سياغة 

اإلهيًا  مجتمعًا  ليكون  اهلل  اإل���ى  وي�سير 

بكل  ننتظره  الذي  المجتمع  هذا  حقيقيًا، 

اأمل وعلى امتداد العالم على يدي الإمام 

المهدي |.
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ال�سيخ تقي الدين اإبراهيم الكفعمي

يا نف�ض! 
واإنها راأ�س  الفتن، واأ�سل المحن،  اإن الدنيا لمف�سدة الدين، وم�سلبة اليقين، 

واإّن خير المال ما اكت�سب ثناًء و�سكرًا، واأوجب ثوابًا واأجرًا، واإّن اأخيَب النا�س �سعيًا 

رجل اأخلق  بدنه في طلب اأمانيه، ولم ت�سعده المقادير على ما اأراده واجتهد فيه، 

ل�سهوته  كان  والكّي�س من  بتبعاته،  الآخرة  وَقِدم على  بح�سراته،  الدنيا  فخرج من 

مانعًا، ولنزوته عند الحفيظة قامعًا .

يا نف�ض! 
وم�سباح  الفالح،  لمفتاح  واإنها  اليقين،  وعماُد  الدين،  عمارة  اهلل  تقوى  اإّن 

النجاح، وهي في اليوم الِحرز والُجّنة، وفي غٍد الطريق اإلى الجنة، م�سلكها وا�سح، 

و�سالكها رابح، واإّن المتقين ذهبوا بعاِجل الدنيا والآخرة، �ساركوا اأهل الدنيا في 

الدنيا ولم ي�ساركهم اأهل الدنيا في الآخرة. بالتقوى ينجو الهارب، وتنجح المطالب، 

وتنال الرغائب .

يا نف�ض! 
اإّن من هوان الدنيا على اهلل: اأْن ل ُيع�سى اإل فيها، ول ُينال ما عنده اإّل بترِك 

اتها تنقي�س، ومواهبها تغ�سي�س، �سريعة  ما لديها، فعي�سها عناء، وبقاوؤها فناء، لذَّ

الزوال، و�سيكة النتقال، ُتقبل اإقبال الطالب، وُتدبر اإدبار الهارب، وت�سل موا�سلة 

يا نفس... هذه هي الدنيا

نصوص تراثية
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الملول، وُتفارق مفارقة العجول، ت�سل العطية بالرزّية، والأمنية بالمنّية، خيرها 

زهيد، و�سّرها عتيد، وملكها ُي�سلب، وعامرها يخرب .

يا نف�ض! 
اإّن الدنيا لهي الكنود العنود، وال�سدود الجحود، والحيود الميود، عّزها ذل، 

وجّدها هزل، وكثرها قل، وعلّوها �سفل، غرور حائل، وظٌل زائل، و�سناء مائل، 

عي�سها ق�سير، وخيرها ي�سير، واإقبالها خديعة، واإدبارها فجيعة، ولّذاتها فانية، 

وتبعاتها باقية، في حاللها ح�ساب، وفي حرامها عقاب، من ا�ستغنى فيها فتن، 

ومن افتقر فيها حزن .

يا نف�ض! 
بائن،  وقاطنها   ظاعن،  �ساكنها  تنغي�س،  ومحلة  �سخو�س،  دار  الدنيا  اإن 

ولّذاتها  م�سلوبة،  واأعالقها  مخروبة،  واأموالها  كاذب،  ونطقها  خالب،  وبرقها 

قليلة، وح�سرتها طويلة، غّرارة غرور ما فيها، فانية فاٍن َمن عليها، ت�سوب نعيمها 

ببوؤ�س، وتقرن �سعودها بنحو�س، وت�سل نْفعها ب�سر، وتمزج حلوها بمّر.

يا نف�ض! 
اإّن الدنيا دار محن، ومحّل فتن، غرارة خدوع، معطية منوع، ملب�سة نزوع، 

يدوم رخاوؤها،  الأحوال، ل  وتغّير  الرجال،  وتبيُد  الآمال،  وتباعد  الآجال،  تدني 

ول ينق�سي عناوؤها، ول يركد بالوؤها، قد اأمّر منها ما كان حلوًا، وكدر منها ما 

اإليها اأعمته،  كان �سفوًا، من �سارعها �سرعته، ومن غالبها غلبته، ومن اأب�سر 

رته، ومن عا�ساها اأطاعته، ومن �ساعاها فاتته، ومن تركها  ومن اأب�سر بها ب�سّ

نالته ]اأتته[.

يا نف�ض! 
اإن الدنيا دار بالبالء معروفة، وبالغدر مو�سوفة، ل تدوم اأحوالها، ول ي�سلم 

للعيون،  المت�سدية  وهي  األ  فيها معدوم،  والأمان  فيها مذموم،  العي�س  نّزالها، 

]الكاذبة[ الخوؤون، تعطي وترتجع، وتنقاد وتمتنع،  والجامعة للحزون، والمائنة 

وتوح�س وتوؤن�س، وتطمع وتوؤي�س، يعر�س عنها ال�سعداء، ويرغب فيها الأ�سقياء .

يا نف�ض! 
اإن الدنيا ظّل الغمام، وحلم المنام، والفرح المو�سول بالغّم، والع�سل الم�سوب 

بال�سّم، �ساّلبة النعم، اأّكالة الأمم، جاّلبة النقم، نعيمها ينتقل، واأحوالها تبتدل، 

ل تفي ل�ساحب، ول ت�سفو ل�سارب، ول تبقى على حالة، ول تخلو من ا�ستحالة، 

23ت�سلح جانبًا بف�ساد جانب، وت�سر �ساحبًا بم�ساءة �ساحب.
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الخواطر
باب الغفلة

اآية اهلل ال�سيخ جوادي 

الآملي)حفظه اهلل(

*الف�سول والعقول
النف�س  ت��ه��ذي��ب  م���وان���ع  ج��م��ل��ة  م���ن 

اأننا  تعالى  اهلل  اإل���ى  وال�����س��ل��وك  وال�سير 

عن  ونغفل  خارجنا  اإلى  با�ستمرار  نتطّلع 

»ف�سوليون«  نحن  الحقيقة  وفي  اأنف�سنا. 

»لف�سول«  بين  والفرق  »عقوليين«.  ول�سنا 

و»العقول« اأن ال�سخ�س العقول يتطّلع بدايًة 

اإل��ى خ��ارج��ه. والف�سول  اإل��ى داخ��ل��ه، ث��م 

هي  وه��ذه  خارجه  اإل��ى  با�ستمرار  يتطّلع 

اأبرز  عن  ال�سابق  العدد  في  الحديث  بعد 

يقابلها،  وما  الغفلة،  وال�سلوك:  ال�سير  موانع 

اأي اليقظة، نكمل في هذا العدد الحديث عن 

عوامل الغفلة واأ�سبابها.

وصايا العلماء
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 Q علي  الإم���ام  ذك��ر  ال��ت��ي  م�سكلتنا 

بعد  خطبه  اإح��دى  في  ل  المف�سّ �سرحها 

ن�َشاُن َما  َها اْلإِ يُّ
قراءة الآية ال�سريفة: {َيا اأَ

َك ِبَربَِّك اْلَكِريِم} )النفطار: 6(. َغرَّ

اأيها الإن�سان  Q: »يا  يقول الإمام 

ما جراأك على ذنبك وما غرك بربك وما 

اأما من دائك بلول،  اآن�سك بهلكة نف�سك؟ 

اأما ترحم من  اأم لي�س من نومتك يقظة؟ 

نف�سك ما ترحم من غيرك..؟ فربما ترى 

ترى  اأو  فتظّله،  ال�سم�س  لحر  ال�ساحي 

رحمة  فتبكي  ج�سده  يم�ّس  باألم  المبتلى 

على  وَجَلُدَك  دائك،  على  �سبرك  فما  له، 

م�سابك، وعزاك عن البكاء على نف�سك، 

وهي اأعّز الأنف�س عليك؟ وكيف ل يوقظك 

اأن هذه  لو  واأي��م اهلل  نقمة...  بيات  خوف 

ال��ق��وة،  ف��ي  متفقين  ف��ي  ك��ان��ت  ال�سفة 

متوازيين في القدرة لكنت اأول حاكم على 

نف�سك بذميم الأخالق وم�ساوي الأعمال. 

بها  ولكن  غرتك  الدنيا  م��ا  اأق���ول  وح��ق��ًا 

.
)1(

اغتررت«

*اإ�سالح النف�س.. واجب
ي��وؤّدي  ال��ذي  ه��و  »الف�سول«  اأن  ذل��ك 

العقل  اإذا حكم  الأعمال ولكن  الزائد من 

فقام الإن�سان باإ�سالح نف�سه جعل اإ�سالح 

الآخرين جزءًا من ح�سن الخلق.

نكون مكلفين باإ�سالح الآخرين عندما 

ن�سلح اأنف�سنا؛ ول يمتلك اأي �سخ�س حق 

اإ�سالح  اإل��ى  اأب���ادر  ل��م  اأن��ن��ي  ال��ق��ول: بما 

نف�سي فال يجب عليَّ اإ�سالح المجتمع، بل 

هو مكّلف باإ�سالح نف�سه ب�سرعة.

ول  اأطباء  ل�سنا  نحن  ت��ارة:  نقول  قد 

يحق لنا المعالجة. هذا كالم حق وينبغي 

درا�سة  على  باإجبارنا  �سخ�س  يقوم  ل  اأن 

عالج  من  نتمّكن  لم  ف��اإذا  وعليه،  الطب. 

لي�س  لأن ذلك  فعذرنا مقبول،  ما،  مر�س 

ما  �سخ�س  ك��ان  اإذا  ولكن  با�ستطاعتنا، 

يمكننا  ف��ال  اأخالقية  م�سكلة  م��ن  يعاني 

لأننا  اإ�سالحه  عن  ع��اج��زون  اإننا  القول 

مكّلف  الإن�����س��ان  لأن  اأنف�سنا؛  ن�سلح  ل��م 

باإ�سالح نف�سه با�ستمرار. واإ�سالح النف�س 

هو في ا�ستطاعة كل اإن�سان واإل لم يجعله 

اهلل تعالى واجبًا علينا. طبعًا الأمر �سعب 

في البداية اإل اأن �سعوبته كاذبة وما كانت 

�سعوبته كاذبة ف�سهولته �سادقة.

النف�س  فاإ�سالح  تقدم،  ما  على  بناء 

إصالح النفس هو يف 
استطاعة كل إنسان وإال مل 

يجعله اهلل تعاىل واجبًا علينا
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والإن�����س��ان  �سهل، 

ه����و ال�������ذي ي��ظ��ن 

الإم��ام  يقول  �سعوبته. 

 ...«  :Q الموؤمنين  اأمير 

فما �سبرك على دائك وَجَلُدَك 

على م�سابك وعزاك من البكاء 

على نف�سك...«.

*يروي روحه والآخرين
الإن�����س��ان من  َي�����س��ب��ع  اأن  ال��ع��ق��ل ه��و 

به  وُي�ْسبع  المائدة  على  الموجود  الطعام 

خ�سو�س  ف��ي  الأم���ر  وه��ك��ذا  الجائعين. 

الإن�سان  الأخ��الق.  وتهذيب  ال��روح  غ��ذاء 

بالف�سائل  العط�سى  روح��ه  ب��اإرواء  مكّلف 

اإرواء  اإل��ى  يبادر  ثم  الأخالقية  والكرائم 

على  يعمل  اأن  اأي  منها  بمقدار  الآخرين 

تهذيب الآخرين بعد تهذيب نف�سه.

في  فنحن  اأنف�سنا،  ن�سلح  ل��م  اإذا 

نكره  ول  ال��م��ع��روف  ن��ح��ب  ل  ال��ح��ق��ي��ق��ة 

المنكر واإل لعملنا بالمعروف وابتعدنا عن 

العلوي  التحليل  هذا  على  وبناًء  المنكر. 

يت�سح من هو الف�سول ومن هو العقول!

يقول الإمام اأمير الموؤمنين Q في 

العقول اأي�سًا: »اإن ربي وهب لي قلبًا عقوًل 

.
)2(

ول�سانًا �سوؤوًل«

يفكر مع  ال���ذي  ه��و  ال��ع��ق��ول  ال��ق��ل��ب 

ال�سوؤال  كثير  هو  ال�سوؤول  والل�سان  العقل، 

الذي ي�ساأل عن كل ما ل يعلم.

*الخواطر من اأ�سباب الغفلة
من  ع��دي��دة  واأ���س��ب��اب  ع��وام��ل  للغفلة 

ونبداأ  المتوّقعة.  غير  الخواطر  اأب��رزه��ا 

�سرح هذا المطلب بهذه المقدمة:

عندما نريد القيام بعمل ما نكون في 

بداَيته غير عارفين به وغير متخ�س�سين، 

بعبارة اأخرى: ل يكون ذاك العمل »ملكة« 

بداية  ب��ه  نقوم  فنحن  هنا،  وم��ن  لدينا. 

عليه  معتادين  ذلك  بعد  لن�سبح  ب�سعوبة 

حتى ي�سبح ملكة عندنا.

اأن��ب��ي��اء اهلل ت��ع��ال��ى واأول���ي���اوؤه ي��اأت��ون 

وقد  و�سهولة؛  ب�سرعة  الدينية  بالف�سائل 

تحدث اهلل تعالى عن نوح Q والر�سول 

عبد  منهما  واح���د  ك��ل  اأن  باعتبار   P

ي�سدر  ك��ان  تعالى  اهلل  �سكر  لأن  �سكور؛ 

عنهما ب�سهولة كبيرة.

يقول اهلل تعالى حول �سخ�س الر�سول 

ِل��ْل��ُي�����ْش��َرى}  ���ُرَك  الأك���رم P: {َوُن���َي�������شِّ

اأ�سبحت مي�سرًا  اأنك  8( بمعنى  )الأعلى: 

اأعمال  اأن  بمعنى  ولي�س  الخير  لأع��م��ال 

الخير اأ�سبحت مي�سرة لك.

 Q وج����اء ح���ول م��و���س��ى ال��ك��ل��ي��م

ْر ِلي اأَْمِري} )طه: 26(. اأي�سًا: {َوَي�شِّ

ي�سبح  اأن  ب��ي��ن  ك��ب��ي��ر  ف���رق  ه��ن��اك 

جوهر ذات الإن�سان م�سدر اأعمال الخير 

العظماء موفقون يف العطاء 
واإليثار؛ ويأتون بأعمال اخلری 

R بسهولة. هكذا كان أهل البيت

وصايا العلماء
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ورد  كما  ب�سهولة، 

الر�سول  ح��ّق  ف��ي 

 P الأك������������رم

وبين اأن تتي�ّسر 

اأع�������م�������ال 

ال��خ��ي��ر ل��ه، 

وهو ما ورد في 

 Q الكليم  مو�سى 

في القراآن الكريم.

على كل الأحوال، معنى الآية الكريمة 

ع��ن ال��ر���س��ول الأك����رم P ت��ق��ول: »اأن��ت 

وخ�سال  اأعمال  منك  تنبع  �سّفاف  جوهر 

في  موفقون  العظماء  ب�سهولة«.  الخير 

الخير  باأعمال  وياأتون  والإيثار،  العطاء، 

 R البيت  اأه��ل  ك��ان  هكذا  ب�سهولة. 

ِم�ْشِكيًنا  ��ِه  ُح��بِّ َع��لَ��ى  ��َع��اَم  ال��طَّ َ{ُي��ْط��ِع��ُم��وَن 

َوَيِتيًما َواأَ�ِشيًرا} )الإن�سان: 8(. بينما كان 

�سعبًا عند الآخرين اإيثار الّلقمة الخا�سة 

بهم واإعطاوؤها للم�سكين.

*ان�سجام الظاهر والباطن
بحيث  الإن�����س��ان  ت��ح��ّول  �سير  وي��ك��ون 

ي�سدر عنه عمل الخير بداية ب�سكل عادي 

حينذاك  عنه  في�سدر  ملكة  ي�سبح  ث��م 

عمل الخير ب�سهولة.

البداية  ف��ي  ال��خ��واط��ر،  ه��ي  وه��ك��ذا 

ترت�سم في الذهن مجموعة من الخواطر 

ونتيجة  ي�سمع  وم��ا  يقال  م��ا  نتيجة 

الم�ساركة في المجال�س وقراءة بع�س 

الإ�سدارات، وعندما تتراكم، تتهّياأ اأر�سية 

»مَلكة  من�ساأ  النهاية  ف��ي  فتكون  ال�سوق 

ال��ذه��ن،  ف��ي  ال��خ��واط��ر  ت��وق��ظ  نف�سانّية« 

فيغفل الإن�سان عن ذكر اهلل والمعاد.

يفكر  الطبيعي  ف��الإن�����س��ان  ل��ذل��ك، 

دائمًا في م�سائل الملذات المادية. واأثناء 

وفي  وفكره،  بدنه  ي�سغل  بالعمل  الن�سغال 

والباطن،  الظاهر  ي��ت��الءم  الحالة  ه��ذه 

ويتحرك  المالهي  نحو  البدن  يتجه  حيث 

القالب  يتوجه  نف�سه؛  المكان  نحو  القلب 

]البدن[ نحو العمل اللذيذ المتعلق بالمال 
مثاًل والقلب يتوجه اأي�سًا نحو ذلك. ولذا، 

في حال ال�سالة، عندما يركع وي�سجد في 

ال�سالة، فاإن الذي يركع وي�سجد هو بدنه، 

اللذائذ  نحو  متوّجهًا  ف��ك��ره  ي��ك��ون  فيما 

وهذه  المال،  نحو  تتوجه  وروح��ه  المادية 

الحالة ل يتالءم فيها الظاهر مع الباطن.

(1 ).)223( Q نهج البالغة، من كالم له

بحار الأنوار، المجل�سي، ج30، �س670.( 2)

الهوام�س
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باأنواعها  التوا�سل  مواقع  تنت�سر 

وجودها  �سّكل  نحو  على  النا�س،  بين 

ل�سّدة  الملفتة؛  الظواهر  من  ظاهرة 

فهي  بــهــا،  الــنــا�ــس  مــن  الكثير  تعّلق 

ول  وال�سلبّيات،  الإيجابّيات  تحمل 

الكثير  وقوع  ت�سبب  قد  اأنها  في  ريب 

�سلبّي  ب�سكل  ال�سرعّية  الم�ساكل  من 

وغير مدرو�س. وفي هذه المقالة يتّم 

ال�سرعّية  الأحكام  لبع�س  التعّر�س 

المرتبطة بها.

1 - التوا�سل بين الجن�سين
ال���ت���وا����س���ل ب��ي��ن ال���رج���ل وال����م����راأة 

اإذا  حرامًا  يكون  و�سيلة  ب��اأّي  الأجنبيين 

تحّقق اأمر واحد اأو اأكثر من الأمور التالية:

الأول: اإذا كان مثيرًا لل�سهوة.

الثاني: اإذا كان بق�سد التلّذذ والريبة.

الثالث: اإذا ح�سل خوف الفتتان.

الرابع: اإذا ا�ستلزم الوقوع في الحرام اأو 

المف�سدة.

واأّم�����ا م��ع م���راع���اة ه���ذه ال�����س��واب��ط 

فهو  مف�سدة  اأّي  ت��رّت��ب  وع��دم  ال�سرعّية 

جائز �سرعًا.

أحكام مواقع 
التواصل 
االجتماعي
ال�سيخ علي حجازي
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2 - النظر اإلى �سورة المراأة الم�سلمة
كل  اإن  ال�شافرة:  الم�شلمة  ال��م��راأة  اأوًل: 

نظر اإلى �سورة امراأة مع ريبة اأو فتنة 

اأو احتمال الوقوع في الحرام، ل يجوز.

فاإن تّم بّث �سورة لم�سلمة �سافرة، فيه 

حالت:

يعرفها  لم�سلمة  ال�����س��ورة  كانت  اإذا  اأ- 

الناظر، فال يجوز النظر اإليها.

لم�سلمة ل يعرفها  ال�سورة  اإذا كانت  ب- 

ال���ن���اظ���ر، ول��ك��ن ك��ان��ت ع��ب��ر ال��ب��ّث 

فالأحوط وجوبًا عدم جواز  المبا�سر، 

النظر اإليها.

يعرفها  ل  لم�سلمة  ال�سورة  كانت  اإذا  ج- 

يجوز  المبا�سر،  غير  البّث  عبر  ولكن 

مثيرًة  ال�سورة  كانت  اإذا  اإل  النظر 

لل�سهوة، اأو مع ق�سد التلّذذ والريبة اأو 

اأّدت اإلى الوقوع في المف�سدة.

المحجبة  الم�شلمة  ال���م���راأة  ث��ان��ي��اً: 

المتزّينة:

بالزينة، فال يجوز  اإذا كانت متبّرجة 

اأو مع  ل�سهوة،  اإذا كان مثيرًا  اإليها  النظر 

ق�سد التلّذذ والريبة، اأو مع خوف الوقوع 

في الحرام.

3 - النظر اإلى �سورة غير الم�سلمة
يجوز لالأجنبّي النظر اإلى �سورة غير 

الم�سلمة بالبّث المبا�سر اأو غيره ب�سرط اأن 

ل تكون مثيرة لل�سهوة، ولم يق�سد التلّذذ 

والريبة، ومع عدم خوف الفتنة.

4 - عر�س ال�سور
الم�سلمة  ����س���ورة  ع��ر���س  ي��ج��وز  ل  اأ- 

اأو  نحو ذلك  اأو  ال�سافرة  اأو  المتبّرجة 

غير الم�سلمة اإذا كانت ال�سورة مثيرة 

اأو  والريبة،  التلّذذ  لق�سد  اأو  لل�سهوة 

كما  المف�سدة.  في  ال��وق��وع  ترّتب  مع 

العارية.  الفتاة  �سورة  يجوز عر�س  ل 

فيها  اأو  لل�سهوة  مثيرة  ���س��ورة  ف��ك��ّل 

ل  المف�سدة  ت��رّت��ب  اأو  الفتنة  خ��وف 

يجوز عر�سها.

ب- عر�س �سورة المراأة الم�سلمة من دون 

متحّجبة(  الم�سلمة  كون  )مع  حجاب 

فيه �سورتان:

إن كل نظر إىل صورة امرأة مع 
ريبة أو فتنة أو احتمال الوقوع 

يف احلرام، ال يجوز
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الأولى: اإذا كانت 

اأن  معر�س  ف��ي 

يراها من يعرفها فال 

يجوز ذلك.

في  تكن  ل��م  اإذا  ال��ث��ان��ي��ة: 

معر�س اأن يراها من يعرفها 

فاإن كانت مّما يترّتب على ن�سرها 

فال  الفتنة  خوف  فيها  اأو  الف�ساد 

يجوز، ويجوز فيما �سوى ذلك.

ل  اإذن��ه��م  دون  م��ن  الغير  �سور  ن�سر  ج- 

اأو  اإهانة  اأو  اأذّي��ة  فيه  ك��ان  اإذا  يجوز 

مف�سدة لهم.

د- ن�سر �سور الأموات ل يجوز اإذا كان فيه 

اأذّية  اأو كان فيه  هتك لحرمة المّيت، 

لأهله من الأحياء.

5 - المزاح
مع  التوا�سل  مواقع  عبر  ال��م��زاح  اإّن 

الأجنبّي اأو اأّي و�سيلة محادثة اأخرى تدخل 

�سمن ال�سابطة ال�سرعّية التالية: اإذا كان 

فيها اإثارة �سهوة اأو خوف الفتنة والريبة، 

ت��رّت��ب  اأو 

ع�����ل�����ي�����ه�����ا 

كان  اأو  المف�سدة، 

تجوز،  فال  الحرام  في  الوقوع  ي�ستلزم 

وفيما �سوى ذلك ل مانع منها في نف�سها.

6 - متفّرقات
ن�سر  اأو  بالموؤمنين  الت�سهير  يجوز  ل  اأ- 

اأو  اأذّيتهم  ي�سّبب  بما  خ�سو�سّياتهم 

هتكهم اأو اإهانتهم.

ب- اإذا رّوج لألب�سة اأو غيرها فاإن كان ما 

يرّوج له ينافي ارتداوؤه العّفة والأخالق 

اأو كان فيه ترويٌج للثقافة  الإ�سالمية، 

الغربّية المعادية، فال يجوز ذلك.

خاتمة

كثيرة،  ال��م��واق��ع  ه��ذه  اإي��ج��اب��ّي��ات  اإّن 

منها،  ال�ستفادة  يحاول  اأن  المكّلف  فعلى 

واأن يقت�سر على الإيجابّيات، �سمن حدود 

ذلك،  في  الإف��راط  وع��دم  الوقت،  �سبط 

فال يكون على ح�ساب الواجبات ال�سرعّية، 

اأو نحو  اأو الدرا�سة  ول على ح�ساب العمل 

ذلك، فخير الأمور اأو�سطها.
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ٌة في الإ�شالم  ال�شداقة: اأُخ�َّ

 اعرف عدّوك

 ل ت�شّيع�ا �شداقاتكم

 اعرف �شديقك

تعارفوا... 
لتصادقوا
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الصداقة... 
ٌة في اإلسالم أُُخوَّ
ال�سيخ غالب كجك

نظرة  الوجود  كّل  اإلى  ننظر  اأن  الإ�سالم  يعّلمنا 

مع  الإيــجــابــي  التفاعل  ــى  اإل ويدفعنا  اإيجابية، 

مكّوناته  بكّل  البعيد  وكذلك  القريب  المحيط 

وتفا�سيله، الجامدة والنامية، وذات ال�سعور وغيرها.

 
َ
فلندّقق في هذه الآية الكريمة {الَِّذيَن َيْذُكُروَن اهلل

َماَواِت  ُروَن ِفي َخْلِق ال�شَّ ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعلََى ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفكَّ

َوالأَْر�ِض َربََّنا َما َخلَْقَت َهذا َباِطاًل �ُشْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب 

معنى  منها  لن�ستفيد   ،)191 عمران:  )اآل  ���اِر}  ال���نَّ

�سرورة اأن نجد اأنف�سنا في منظومة متناغمة 

ومتكاملة مع هذا المحيط الكوني الوا�سع، 

فاإذا و�سلت النوبة لالإن�سان ازداد تاأكيد 

التناغم  اأهمية وجود هذا  الإ�سالم على 

بّينه  الذي  الإن�سان  واأخيه  الإن�سان  بين 

ــادق  ــ�ــس ــــــام ال الإم

بـــقـــولـــه:   Q

الموؤمنون  »اإنــمــا 

اأب  بــنــو  اإخـــــوة 

�سرب  واإذا  واأم، 

منهم  رجــــل  ــى  عــل

عرق �سهر له الآخرون«)1(.

الملف
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ة  السبب يف ترسيخ اأُلخوَّ
األخالق والسلوك احلسن

*اأخ لك ونظير
وقال اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب 

»ول  الأ�ستر:  مالك  اإلى  عهده  في   Q

اأكلهم  تغتنم  �ساريًا،  �سبعًا  عليهم  تكونن 

اأو  الدين،  في  لك  اأخ  اإما  �سنفان:  فاإنهم 

الأدن��ى  فالحد   .
)2(

الخلق« ف��ي  ل��ك  نظير 

اأم��ر عظيم جدًا-  -وال��ذي هو بحد ذات��ه 

الذي ي�سترك فيه الإن�سان مع اإن�سان اآخر، 

الإن�سانية،  التماثل في  كائنًا من كان، هو 

والنف�س والروح الب�سرية.

ي�����س��اف اإل����ى ذل����ك، ال���س��ت��راك في 

الإيمان والدين ال�سماوي، األ وهو الإ�سالم، 

ْخ��َوٌة}  اإِ ِمُنوَن  اْلُموؤْ {اإِنََّما  تعالى:  اإذ يقول 

قيمًة  بذلك  فاأعطى   ،)10 )الحجرات: 

الإ�سالم  قيمة  اأي  الإن�سانّية  اإلى  م�سافة 

اأوثق  من  النظر  بهذا  هي  التي  والإي��م��ان 

الُعرى والروابط بين الب�سر.

ة في اهلل *اأُخوَّ
الفكر  خ�سو�سًا  والفكر،  فالعقيدة 

ال��دي��ن��ي، ه��م��ا ال��ل��ذان ي�����س��ّك��الن ال��داف��ع 

الموؤمنين  لدى  الأعظم  والحافز  الأ�سا�س 

بالدين وبالإ�سالم. فمثاًل، يمكن لالإن�سان 

اأن يبخل بماله لكنه ي�سخى به اإذا كان في 

عن  يمتنع  اأن  لموؤمن  ويمكن  اهلل.  �سبيل 

يوؤدي  حينما  المال  يدفع  ولكنه  العطاء، 

فري�سة الخم�س مثاًل... وهكذا. فالعقيدة 

ه���ي داف����ع ق���وي ف���ي الأ����س���ول وال���ف���روع 

والأخ�����الق وال�����س��ل��وك. وم���ن ه��ن��ا تّتحد 

الدوافع اإذا ا�سترك الموؤمنون في الإيمان 

الإم��ام  ق��ال  ليكونوا كما  ال��واح��د  وال��دي��ن 

الموؤمن،  اأخو  »الموؤمن   :Q ال�سادق 

ول  يظلمه،  ول  يخونه،  ل  ودليله،  عينه 

.
)3(

يغ�سه، ول يعده عدة فيخلفه«

والإم��������ام ع��ل��ي Q ن�����ادى م���رًة 

واعتبره  اهلل،  في  له  اأٍخ  ب�سفات  مفتخرًا 

»كان  المجتمع:  في  به  ُيحتذى  نموذجًا 

يعظمه  وك��ان  اهلل،  في  اأٌخ  م�سى  فيما  لي 

وكان  عينه..  في  الدنيا  �سغر  عيني  في 

ما  ي�ستهي  فال  بطنه  �سلطان  من  خارجًا 

ل يجد ول ُيكثر اإذا وجد وكان اأكثر دهره 

، اإلى اآخر كالمه Q الذي 
)4(

�سامتًا..«

بّين فيه Q طائفة كبرى من ال�سفات 

تجعل  اأنها  يرى  التي  وال�سلوكيات  والُمثل 

من حاملها اأخًا له في اهلل تعالى.

*ما ير�ّسخ الأخّوة
هو  ة  خ���وَّ

ُ
الأ ه��ذه  تر�سيخ  في  وال�سبب 

الأخ����الق وال�����س��ل��وك ال��ح�����س��ن، ف��ق��د ق��ال 

اإلى  P: »اإن الموؤمن لي�سكن  ر�سول اهلل 

الموؤمن كما ي�سكن قلب الظماآن اإلى الماء 

والموؤمن  الموؤمن  يلتقي  فقد   .
)5(

البارد«

ة في الإ�سالم، وهذا ما  خ��وَّ
ُ
الأ الآخر على 

يدفعهما اإلى اللتقاء معًا في �سبيل الدفاع 

عن المقّد�سات الإ�سالمية الكبرى.

ة *الأخالق هي العالقة الخا�سّ
بمعناها  ة  خ�����وَّ

ُ
الأ ي��ع��ّزز  م��ا  اأن  اإل 

الخا�سة  العالقة  هنا  -واأق�سد  33الأخ�س 
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الجتماعي  ال��ج��ان��ب  ف��ي  ة  خ�����وَّ
ُ
الأ ب��ي��ن 

وج���ان���ب ال��ع�����س��رة ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م- هو 

الأخالق. وهذا الأمر يرتكز على الأخالق 

ة  خوَّ
ُ
الأ وتتجّلى فيها  والإيجابية،  الجيدة 

فتجعل  وجميلة  بهّية  ب�سورة  الإيمانية 

ويعتّز  ودي��ن��ه  بعقيدته  ياأن�س  الإن�����س��ان 

من  يرى  لما  اإليها  بالنتماء  ويفخر  بها 

بينهم.  فيما  الموؤمنين  وتعا�سد  تعاون 

ومن هنا روي عن ر�سول اهلل P قوله: 

»اإنما الموؤمنون في تراحمهم وتعاطفهم 

منه  ا�ستكى  اإذا  الواحد  الج�سد  بمنزلة 

الج�سد  �سائر  ل��ه  ت��داع��ى  واح���د  ع�سو 

.
)6(

بالحمى وال�سهر«

اأ�سا�سّيان  فالمودة والرحمة عن�سران 

اأي  ف���الأول:  ال�سريف.  الحديث  ذكرهما 

الموّدة، هو اأن يكون الإن�سان محّبًا حقيقّيًا 

لأخيه الموؤمن، وهذا ما ل يحتاج اإلى كثير 

موؤونة، يكفيه فيه اأن ي�سمر اتجاهه الخير، 

الموا�ساة  له  يقّدم  اأن  ا�ستطاع  اإن  واأن��ه 

والمعرفة والراحة لَفعل دون تردد.

لأّن  ال��رح��م��ة،  ال��ث��ان��ي:  العن�شر  ث��م 

اب��ت��داًء،  وي�����س��ُدر  م��ب��ادرة،  فعل  المحبة 

ولكن ذلك وحده لي�س كافيًا ولي�س �سمانة 

بّد من  ل  اآخ��َر  اأم��رًا  اإّن هناك  بل  وافيًة، 

تحّققه لكي تكتمل ال�سورة، وهو الرحمة. 

التي  القيم  كثيٍر من  والرحمة هنا عنوان 

ا�ستيعاب  اأو  الأذى  رّد  �سياق  ف��ي  ت��اأت��ي 

والحلم  رح��م��ة،  فالت�سامح  ال��وق��ائ��ع. 

رحمة، وتفّهم الآخر رحمة، والعفو 

رح��م��ة، وذل���ك ك��ّل��ه ف��ي �سياق 

ة  ة الخا�سّ خوَّ
ُ
ا�ستكمال رحلة الأ

فيما بين الموؤمنين.

الملف
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*الموؤاخاة بين الموؤمنين
بين   P اهلل  ر����س���ول  اآخ�����ى  وق����د 

ال��م��ه��اج��ري��ن والأن�������س���ار؛ ف��اّت��خ��ذ كل 

تكون  اأن  بمعنى  له  اأخًا  مهاجرًا  اأن�ساري 

اهلل  ر�سول  قال  اإذ  خا�سة،  عالقة  بينهما 

فلي�ساأله  رج��اًل  اأحدكم  اآخ��ى  »اإذا   :P

عن ا�سمه وا�سم اأبيه وقبيلته ومنزله، فاإنه 

من واجب الحّق و�سافي الإخاء، واإل فهي 

عليًا   P واّتخذ محمد   .
)7(

موّدة حمقاء«

الم�سهود.  اليوم  ذلك  في  له  اأخ��ًا   Q

تعميق  بذلك   P اهلل  ر�سول  ق�سد  وقد 

حياتيًا  بعدًا  تاأخذ  واأن  العالقة،  اأوا�سر 

الأخ��وّي��ة  العالقة  تتناغم  ول��ك��ي  ح��ي��وي��ًا. 

 P ة فيما بينهم، رعى ر�سول اهلل الخا�سّ

اأح��د  ل  ولأن  المتاآخيين،  ل��دى  الملكات 

يملك كفاءات ومالكات تتنا�سب مع حجم 

ة مع ذات النبي P اآخى بينه وبين  خوَّ
ُ
الأ

.Q علي بن اأبي طالب

*الآثار الجتماعية والفردية
بعدما كانت الأخّوة الإيمانّية القراآنّية 

ولممار�سته  الديني  للوعي  منطلقًا  ت�سّكل 

التناغم  وت��ح��ّق��ق  الإخ����وة،  بين  العملية 

اأن  فيما بين الموؤمنين، �سار من الحتمي 

على  الوا�سحة  ب�سماتها  ة  خ���وَّ
ُ
الأ تترك 

المجتمع في عالقة جدلّية، فكّلما زيد في 

اإلى  ظهر  الموؤمنين  بين  الأخوّية  العالقة 

بالمجتمع  ت�سميته  يمكن  ما  الوجود  حيز 

ة الجتماعية. خوَّ
ُ
الأخوي، اأو الأ

ة  الخا�سّ تجلياته  المجتمع  ول��ه��ذا 

�سيما  ل  الم�ستركة،  الإ�سالمية  و�سعائره 

ك�سعائر   R البيت  ب��اأه��ل  المرتبطة 

�سهر  ف��ي   Q الح�سين  الإم���ام  ع��زاء 

المنا�سبات  من  وغيرها  ال��ح��رام  محرم 

التي تترك عظيم الأثر وتبقى في الذاكرة 

منذ طفولة الفرد لتتوارثها الأجيال جياًل 

بعد جيل.

الجتماعية  الآث���ار  ذل��ك  اإل��ى  اأ���س��ف 

منظومة  من  تنبع  والتي  ة  خوَّ
ُ
لالأ العظيمة 

على  خ��ّوة 
ُ
الأ اأن  نرى  اإذ  الموحدة،  القيم 

ال�سعيد الفردي تدفع عن الإن�سان ال�سعور 

بالقنوط والياأ�س والملل، وتجعل من الفرد 

احتياجاته  اإ���س��ب��اع  على  ق����ادرًا  اإن�����س��ان��ًا 

ال��روح��ي��ة م��ن خ��الل عالقته م��ع اإخ��وان��ه 

ال�سادق  الإم��ام  عن  ورد  وقد  الموؤمنين. 

ثالثة:  »الإخ���وان  قوله:  ذل��ك  في   Q

فواحد كالغذاء الذي يحتاج اإليه كل وقت 

وهو  الداء  معنى  في  والثاني  العاقل،  فهو 

فهو  ال���دواء  معنى  في  والثالث  الأح��م��ق، 

.
)8(

اللبيب«

ياأخذ  الأخ����ّوة  يعي�س  ال���ذي  ف��ال��ف��رد 

يقنط  ول  محيطه،  مع  ويتفاعل  ويعطي، 

داخله،  ف��ي  ال��ف��راغ  يعي�س  ول  يياأ�س  ول 

فال  لذلك  واق��ع��ه.  في  الأف��ق  ان�سداد  ول 

اإن�سان  والإيماني  الأخ��وي  الجو  في  يوجد 

ي�سل اإلى الياأ�س والقنوط كما يح�سل في 

المجتمعات المادية، على �سبيل المثال.

احللم رحمة، وتفّهم اآلخر 
رحمة، وذلك كّله يف سياق 

ة اخلاّصة  استكمال رحلة اأُلخوَّ
بني املؤمنني
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ـــرف  اع
ــدّوك ع

اأكثر  من  والعدو  ال�سديق 

النا�س،  بين  الكلمات تداوًل 

وله  اإّل  اإن�سانًا  نجد  فقّلما 

ـــن الأ�ـــســـدقـــاء  لئـــحـــة م

والأعداء.  

المفهوم  هـــذا  ويــمــتــّد   

اإلــــــى قـــامـــو�ـــس الـــعـــالقـــات 

ن�سمع يوميًا في  الدولية، ولهذا 

اأو  الخارجية  وزارء  ت�سريحات 

مثل:  م�سطلحات  الدول  �سفراء 

»دولة �سديقة« و»دولة معادية« 

تطوير  على  التــفــاق  تــّم  واأنــه 

عالقات ال�سداقة والتعاون بين 

البلدين.

ح�سن الزين

الملف
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*ثنائية مفهوم العـدو وال�سديق
وال��ع��داوة  ال�سداقة  ثنائية  وتت�سل 

المبحث  والكراهية. ولهذا  المحبة  ببحث 

في  يدخل  عميق  عقائدي  بمو�سوع  �سلة 

بالحب  ليت�سل  والتوحيد  الإيمان  �سميم 

الولء  ومبحث  اهلل،  في  والبغ�س  اهلل  في 

والبراء. 

هذا على م�ستوى ال�سديق والعدو وفق 

المنظور الفردي والجتماعي والإ�سالمي، 

الأكثر  ال��دول��ي  الم�ستوى  ع��ن  م��اذا  لكن 

تعقيدًا ..؟

*العدو يخفي وجهه الحقيقي
اإلى  العدو  كلمة  لفظ  ي��وؤدي  ما   غالبًا 

واإل��ى  الذهن،  في  الحرب  �سورة  انطباع 

وال�سعور  النف�سية  الن��ف��ع��الت  ت��ح��ّرك 

بالتهديد. لكّن عنا�سر »فن الحرب« وفق 

الخداع  على  تقوم  الع�سكرّية  النظرّية 

الع�سكري  المفّكر  �سرحها  كما  والمباغتة 

ال�����س��ي��ن��ي الأ���س��ه��ر ف��ي ال��ت��اري��خ »���س��ون 

تف�سل  العنا�سر  ه��ذه  غياب  ول��دى  ت��زو«. 

الآخر.  وال�سيطرة على  الت�سلل  مخّططات 

اإلى فنون  ولهذا لجاأت الدول والجماعات 

وف��ن��ون  وال�����س��ي��ا���س��ي  ال��ك��الم��ي  الت�سليل 

.
)1(

الحرب النف�سية

لكن فنون الحرب النف�سية لم تعد تفي 

المعلوماتي  النفجار  ع�سر  في  بالغر�س 

م��ل��ي��ارات هاتف  وث���ورة الت�����س��الت، )4 

ل�سبكات  م�ستخدم  م��ل��ي��ارات  و3  خليوي 

الإن���ت���رن���ت( وال����زي����ادة ال��دي��م��وغ��راف��ي��ة 

اإن�سان(. ومن هذه  ال�سكانية )7 مليارات 

وهي  الأميركية،  الإدارة  ب���داأت  النقطة 

راأ�س ال�ستكبار والعدوان العالمي، بابتكار 

مفهوم القوة الناعمة Soft power؛ وذلك 

ال�سلبة  الع�سكرية  القوة  ف�سلت  اأن  وبعد 

ال��م��واج��ه��ات  ح�����س��م  ف��ي   Hard Power
وتحقيق النتائج.

*القّوة الناعمة
لهذا، تقّدم اإلى الواجهة مفهوم القوة 

على  يعتمد  ال��ذي   Soft power الناعمة 

عقول  اإل��ى  الخفي  الت�سلل  ا�ستراتيجية 

وقلوب وميادين الأعداء والمناف�سين، وفق 

وعر�س  وال�ستمالة،  ال��ج��ْذب،  اأ�ساليب: 

الإك���راه  م��ن  ب��دًل  وال��ت��ع��اون،  ال�سداقة، 

وال�سغط والحتالل والعداء.

المواجهة  ا�ستراتيجيات  العدو  وبّدل   

ووج��ه  بلبا�س  وظ��ه��ر  ال��ع��داء  وتكتيكات 

من  �سخمة  تر�سانة  خالل  من  ال�سديق، 

التكتيكات ال�سيا�سية والإعالمية الجديدة 

ال��ت��ي ت��ع��ت��م��د: ال��م��داه��ن��ة - الإي���ح���اء - 

الإقناع   - الترغيب   - التمويه   - الت�سويق 

.
)2(

الخبيث... اإلخ

الهدف من هذه التكتيكات اأن ي�سبح 

بدون  نريد  ما  »يريد  المناف�س  اأو  العدو 

الأع��م��ال  ج���دول  ل��ه  ن�سنع  واأن  اإك����راه، 

ب�سمات«.  اأي  ب��دون  والثقافي  ال�سيا�سي 

الهدف من هذه التكتيكات 
أن يصبح العدو يريد ما نريد 

بدون إكراه
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الإعالن،  عدم  تتطلب  بطبيعتها  الناعمة 

لأّن تحقيق الخداع يقت�سي ال�سداقة مع 

العدو كاأحد �سروط النجاح.

وم���ن هن���ا »تخّف���ى الأميرك���ي 

واأخف���ى  مخملي���ة،  ب�قف���ازات 

�س���كينه وخنج���ره تح���ت منديٍل 

من الحري���ر« كما عّب���ر الإمام 

فالح���رب   .
)4(

الخامنئ���ي 

الناعم���ة »ح���رب حقيقي���ة في 

عالمنا المعا�س���ر، فالعدو تارة 

وت���ارة  الذئ���اب  بلبا����س  يظه���ر 

بمظه���ر  وت���ارة  الثعال���ب  بلبا����س 

بمظه���ر  وت���ارة  عدوان���ي  عدائ���ي 

. فالحرب الناعمة »مثال على 
)5(

مخادع«

.
)6(

الحرب الخفية«

*من اأعداء اإلى اأ�سدقاء
من  الأميركية  الإدارة  قامت 

لالأبحاث  بي��و«  »م��رك��ز  خ��الل 

ال��راأي  اأغ���وار  ل�سْبر  راأي  با�ستطالعات 

العام العربي والإ�سالمي، فتبّين اأن غالبّية 

لديها حالة من   % 80 اإلى  ت�سل  �ساحقة 

نتيجة   ،
)7(

اأميركا مع  وال��ع��داء  الكراهية 

عدد  في  العدائية  و�سيا�ستها  ت�سرفاتها 

من الق�سايا.

التابع  لالأبحاث«  »راند  مركز  واقترح 

على  تقوم  اأرك��ان   5 من  خطة  للبنتاغون 

معتدلة  اإ���س��الم��ّي��ة  �سبكات  »ب��ن��اء  ف��ك��رة 

 و�سادق عليها 
)8(

وتطوير المجتمع المدني«

 :
)9()NIC( مجل�س ال�ستخبارات القومّية

اإ�سالمية  تيارات  ودع��م  تاأ�سي�س   -  1
المدني  المجتمع  منظمات  ودعم  معتدلة 

التي توؤمن بالقيم الأميركية.

الناعمة  للقوة  التعريف الحرفي  وهذا هو 

وفق البروفي�سور »جوزيف ناي« منّظر هذه 

.
)3(

المقولة

*اإنها »الحرب الناعمة«
ومن هذه المقولة ا�ستق �سماحة ال�سيد 

»الحرب  مقولة  الخامنئي   القائد 

الناعمة«، لأن الحرب ما هي اإّل ا�ستعمال 

للقوة �سواء اأكانت �سلبة اأم ناعمة، الهدف 

ال��ح��رب  لأن  ال��ع��دو،  اإرادة  ��ر  ك�����سْ منها 

الملف
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2 - الن�سحاب الع�سكري من المناطق 
ال�ساخنة في العالم الإ�سالمي. 

الأميركية  الناعمة  القّوة  زي��ادة   -  3
المنظمات   - )الجامعات  العدائية  غير 

التنموية  ال��م�����س��اري��ع   - الحكومية  غ��ي��ر 

 - التلفزيونية  والم�سل�سالت  البرامج   -

الجتماعي  التوا�سل  و�سبكات  الإنترنت 

واأ�سلوب  هوليوود   - والأعمال  التجارة   -

الحياة الأميركي(.

4 - البتعاد دبلوما�سيًا عن ت�سّرفات 
الظهور  وم��ح��اول��ة  ال�سهيوني  ال��ك��ي��ان 

بمظهر الو�سيط النزيه.

في  وا�ستقطاب حاّد  وفرز  اإيجاد   -  5
التناق�سات  اإثارة  ال�ساحة الإ�سالمية عبر 

حالة  عن  لتحويلها  الإ�سالمية  الفرق  بين 

العداء مع اأميركا والعالم الغربي والكيان 

اأميركا بنظر  ال�سهيوني، فت�سبح عندها 

ال�سهيوني  والكيان  الحّل،  هي  الم�سلمين 

بلدًا ج�ارًا، ويريد ال�سالم!

*»الربيع العربي«
وحتى ي�سل العالم الإ�سالمي اإلى هذه 

العربي«  »الربيع  اأميركا  دعمت  الحالة 

واأ�سعلت ال�سراعات بين التيارات والقوى 

العربية والإ�سالمية.

وم���ا ل��م ي�����س��ّرح ب��ه ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س 

ب�����س��ورة ر���س��م��ي��ة، ق��ال��ه م��ف��ّك��ر اأم��ي��رك��ا 

وهو  ف��وك��وي��ام��ا«،  »فران�سي�س  ال�سيا�سي 

الخارجية  وزارة  ف��ي  �سيا�سي  م�ست�سار 

وم���دي���ر ف���ي م��ع��ه��د ال�����س��الم الأم��ي��رك��ي 

�سحيفة  مع  مقابلة  في  للكونغر�س  التابع 

اأوروب��ا  »ف��ي  ال�سعودية:  الأو���س��ط  ال�سرق 

بعد  وانت�سرت  الليبرالية  الأف��ك��ار  بزغت 

اأن  وبعد  المريرة،  الدينية  ال�سراعات 

اأ�سبح من الموؤكد بالن�سبة للقادة الدينيين 

والمحاربين اأن الحروب عملية عبثية، ولن 

تف�سي اإلى �سيء �سوى القتل. لهذا كان ل 

الجميع.  بد من مجتمع مت�سامح يحت�سن 

الإ�سالمي  العالم  في  الخطورة  اأن  اأعتقد 

تكمن في ال�سراعات الطائفية بين ال�سنة 

القادر  ه��و  الليبرالي  النظام  وال�سيعة. 

على ا�ستيعاب هذا التنوع الديني، ويترك 

.
)10(

الآخرين يعي�سون ب�سالم«

*العدو الأميركي ومقولة »العدو 
القريب«

لزرع  الخبيثة  التكتيكات  �سمن  ومن 

الحركات  قيام  الم�سلمين   بين  ال�سقاق 

القريب«  »العدو  مقولة  بترويج  التكفيرية 

البعيد  بالعدو  وُيق�سد  البعيد«.  و»العدو 

حين  في  وال�سهيونية،  والغرب  اأمي�ركا 

»العدّو  اإيران وال�سيعة »الرواف�س« هم  اأن 

القريب«، وهو ما يعني في الفقه التكفيري 

وجوب واأولوّية  قتالهم. ولو دققنا بم�سادر 

اأطلقها  من  اأّول  اأن  �سنجد  المقولة،  هذه 

وروج لها هو »زيغنيو برجينك�سي« م�ست�سار 

القومي  الأم��ن  ل�سوؤون  الأميركي  الرئي�س 

ت�سليح  على  فكرته  وت��ق��وم   ،1979 ع��ام 

احلرب الناعمة حرب حقيقية 
يف عاملنا املعاصر
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العدو  �سد  للقتال  الإ�سالمية  الجماعات 

ال�سوفياتي لأنه »العدو القريب«.

التكفيرية  الحركات  ع��ادت  وم��وؤخ��رًا 

كمنهج  المقولة  ه��ذه  لتبّني  الإره��اب��ي��ة 

ف��ي اأدب��ّي��ات��ه��ا. وب���رزت م��ن خ��الل تنظيم 

»اإدارة  منهج  ا�ستلهم  ال���ذي  »داع�������س« 

التوّح�س« من كتاب المدعو اأبي بكر ناجي، 

الجغرافية  الحدود  هدم  اإلى  يدعو  الذي 

دول��ة  وتاأ�سي�س  بيكو،  �سايك�س  لتفاقية 

خ��الف��ة اإ���س��الم��ي��ة. م��ع الإ����س���ارة ال��ى اأن 

البنتاغون ترجم الكتاب عام 2008، وقام 

التكفيرية  الحركات  هذه  �سلوك  بتوجيه 

عبر  ال�ستخباراتي  الختراق  طريق  عن 

حكومات  بع�س  م��ن  وع��م��الئ��ه  حلفائه 

العرب والم�سلمين.

الــتــــــوا�ســــــل  *�ســـــبكات 
لل�سديق  نموذج  الجتماعي 

الأميركي ال�سيئ

في �سوء تكتيكات التخّفي 

الإٍ�سالمي  عالمنا  في  ظهرت 

الجتماعي  التوا�سل  �سبكات 

ك���ال���ف���اي�������س���ب���وك وت���وي���ت���ر 

والوات�ساب Whatsapp الممولة 

القومي  الأم����ن  وك��ال��ة  ق��ب��ل  م��ن 

»اإريك  NSA وهو ما قاله  الأميركية 

  Google غوغل  �سركة  مدير  �سميدت« 

موقع  موؤ�س�س  مع  الم�سّجل  لقائه  خالل 

وك�سفه   
)11(

اأ�سانج« »جوليان  »ويكيليك�س« 

عن  المن�سق  ال�سابط  �سنودن«  »اإدوارد 

.
)12(

الوكالة

انجذبوا  الأدوات  ه��ذه  فم�ستخدمو 

واأعجبوا  الأم��ي��رك��ي��ة،  التكنولوجيا  نحو 

اأتاح  الذي  وال�سيا�سي  الثقافي  بنموذجها 

لهم »التوا�سل والنفتاح والتحرر والتفلت 

والدينية  الإيديولوجية  ال�سواط  كل  من 

وسائل التواصل االجتماعي 
وشبكات اإلنرتنت هي التي 

سيعرب من خاللها العدو إىل 
عقول وقلوب شبابنا. وهذا ما 

صرح به »جارد كوهني«

الملف

40



والجتماعية« وك�سروا حالة العداء معها.

ف��و���س��ائ��ل ال���ت���وا����س���ل الج��ت��م��اع��ي 

هي  الإن��ت��رن��ت  و�سبكات 

ال�����س��وء«، فهي  »���س��دي��ق 

�سديقة،  اأدوات  بالظاهر 

وتقنّية  »ع�����س��رّي��ة  لأن��ه��ا 

ومحايدة«، لكنها بالخفاء 

�سيعبر  ال��ت��ي  ال��م��ن�����س��ة 

م��ن خ��الل��ه��ا ال��ع��دو اإل��ى 

مجتمعاتنا  وقلوب  عقول 

�سرح  ما  وهذا  و�سبابنا. 

رئي�س  كوهين«  »ج��ارد  به 

الخارجية  في  ال�سيا�سي  التخطيط  لجنة 

.
)13(

الأميركية ومدير ق�سم غوغل لالأفكار

 ومن هنا يغدو من الطبيعي اأن تدفع 

�سركة فاي�سبوك 19 مليار دولر ثمن �سراء 

تقنية  وات�ساب Whatsapp مع اأنها ل تنتج 

وكالة  من  ممولة  فهي  اإع��الن��ي،   رب��ح  اأي 

الأمن القومي والبنتاغون.

وتح�سيل  ال��ب�����س��ي��رة  ام��ت��الك  ل��ك��ن 

ومقّومات  ومتطلبات  اأ�سول  له  ال�ستقامة 

وتر�سيخها  ت��اأم��ي��ن��ه��ا  ينبغي  و����س���روط، 

والطالب  ال�سباب  وعي جيل  في  تدريجبًا 

الإن��ت��رن��ت  ل�سبكات  ا���س��ت��خ��دام��ًا  الأك��ث��ر 

يحاول  التي  الجتماعي  التوا�سل  وو�سائل 

طريق  ع��ن  خاللها،  م��ن  التخفي  ال��ع��دو 

واأن�سطة  تعبوية  واإجراءات  ببرامج  القيام 

بملف  والتثقيف  التوعية  بّث  لأجل  دائمة 

من  العدو  تمييز  وثقافة  الناعمة  الحرب 

اتجاه  والنقد  ال�سك  روح  وزرع  ال�سديق 

الإلكترونية  والمن�سات  الو�سائل  ه��ذه 

الخبيثة.

الت�س���ليل الكالمي واآليات ال�س���يطرة على ال���راأي، كلود يونان، ( 1)

�ص83.

م.ن، �س94.( 2)

»القوة الناعمة«، جوزيف ناي، �س 20( 3)

يراج���ع درا�س���ة مركز »قي���م« روؤية الإم���ام الخامنئي{ في ( 4)

الحرب الناعمة، ن�سر 2011.

خطاب لل�سيد القائد { بتاريخ 2010/3/22.( 5)

خط���اب ل�س���ماحة ال�س���يد القائد { ل���دى ا�س���تقباله قوات ( 6)

التعبئة بتاريخ 2010/10/24.

القوة الناعمة، جوزيف ناي، م.�س، �س27.( 7)

درا�س���ة تحت عنوان »بناء �س���بكات اإ�س���المية معتدلة« اإ�سدار ( 8)

معهد رائد لالأبحاث.

(9 ):»Global Trends« )2025 - 2025( تقرير اتجاهات عالمية

(10 )www.dn i .gov / f i l es /documents /Newsroom/

Reports/2025_Global_Trends_Final_Report.pdf

مقابلة تحت عنوان »فران�س���ي�س فوكوياما في حوار مع ال�سرق ( 11)

الأو�سط« من�س���ورة بتاريخ 2013/2/17 في جريدة ال�سرق 

الأو�سط، العدد12500 .

مقالة تحت عنوان »�س���راع الجباب���رة: عندما التقى غوغل ب� ( 12)

ويكيليك�س«.

(13 )www.rt.com - 2014/7/15 مقابلة مع قناة رو�سيا اليوم، بتاريخ

مقال���ة تح���ت عن���وان »النتخاب���ات الإيرانية واأم���ن الطاقة« ( 14)

�سكوت رايتر، جريدة ال�سفير اللبنانية، 2009.

تقري���ر بعنوان »مواقع التوا�س���ل الجتماعي ف���ي اإيران: لعبة ( 15)

�سّد الحبال ت�ستمّر«  للكاتبة زينب مرعي.

الهوام�س

41

م
 2

01
4 

ل
و

لأ
 ا

ن
ي
ر

�ش
ت
/

 2
77

د 
د

ع
ل
ا

http://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Reports/2025_Global_Trends_Final_Report.pdf
http://www.dni.gov/files/documents/Newsroom/Reports/2025_Global_Trends_Final_Report.pdf


عهد  تحفظ  لــم  الــتــي  ولء  �سديقتها  عــن  ــم  ري تتحدث 

عن  الحديث  وترف�س  والملح(،  الخبز  )وخانت  معها  ال�سداقة 

ال�سبب الذي اأّدى اإلى قطع عالقاتهما.

بها  اأعمل  التي  الموؤ�ّس�سة  في  مني  »طلبوا  فتقول:  ولء  اأما 

التي  المهام  اأداء  �سلوكها، وبقدرتها على  لريم بح�سن  اأ�سهد  اأن 

تتطّلبها الوظيفة التي تقدمت لها ريم. كانت �سديقتي المقربة 

واأ�سبه ب�سقيقة لم تلدها اأمي، ولكن ذلك ل يعني اأن اأُقر ب�سفات 

لي�ست فيها، واأن اأحّمل نف�سي و�سميري عبء �سهادة مزيفة«.

ق�سة ريم وولء هذه قد تجد المئات منها، بل الآلف، ففيما 

�سبيهة بهذه، حدثت  �ستتذكر ق�سة  لبرهة وحدك،  لو جل�ست 

معك، اأو مع اأحد اأفراد عائلتك، اأو حتى �سمعت بها من جيرانك 

الزمان  واأّن  تغّيروا،  الحكاية  اأبطال  اأن  �ستجد  لك،  اأقــارب  اأو 

ذاته:  ال�سيناريو  هي،  هي  الحبكة  لكن  ل،  تبدَّ والمكان 

»ق�س�س �سداقة واأخوة تحولت اإلى قطيعة تامة«. في 

»كيف  �سوؤال:  عن  نجيب  اأن  �سنحاول  هذا  تحقيقنا 

اإلى  القطيعة  نحافظ على �سداقاتنا؟ وكيف نحّول 

الأخرى  النقاط  من  والكثير  لأنف�سنا؟«  اختبارات 

�سن�ستعر�سها في تحقيقنا هذا.

حتقيق: جنان �سحادي
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اأبتعد  اأن  منها  لتطلب  بوالدتي  الت�سال 

ح ال�سبب!«. عن ابنتها، من غير اأن تو�سّ

*من الأخوة الى ال�سداقة
مبداأ  اإل��ى  الأخ���وة  مبداأ  من  وانتقاًل 

اأن  وهبي«  »بالل  ال�سيد  يعتبر  ال�سداقة، 

الإ�سالم اآمن  بمبداأ ال�سداقة "فدعا اإلى 

اإيمانًا  الب�سر  اأف��راد  بين  العالقات  بناء 

من  النوع  ه��ذا  اإل��ى  الإن�سان  بحاجة  منه 

ال�سداقة  يتطلب  الإن�سان  لأن  العالقات، 

ويبحث عنها ويبنيها مع الآخرين لحاجته 

 :Q اإليها، ولهذا يقول اأمير الموؤمنين

حديث  وفي   ،
)1(

الأقارب« اأقرب  »ال�سديق 

ثاٍن يقول Q: »الأ�سدقاء نف�س واحدة 

.
)2(

في ج�سوم متفرقة«

مــعــايــيــر  ــق:  ــدي ــس ــ� ال *�سفات 
و�سروط

يختار  اأن  يجب  التي  الكيفية  وح��ول 

اأ�سا�سها،  على  �سديقه  الموؤمن  الإن�سان 

وال�سروط التي يجب اأن تتوفر فيه، يجيب 

»ال�سداقة  ���س��ارح��ًا:  وهبي  ب��الل  ال�سيد 

اأخ��الق  وتنمية  �سياغة  ف��ي  مهم  م��وؤّث��ر 

اإلسالم آمن  مببدأ الصداقة 
فدعا إىل بناء العالقات بني أفراد 
البشر، إميانًا منه بحاجة اإلنسان 

إىل هذا النوع من العالقات

*حكايات وعبر
من  عدد  على  بها  قمنا  ب�سيطة  جولة 

الطالب الجامعيين كانت كفيلة باأن تظهر 

ة باتت،  خوَّ
ُ
لنا كم من �سداقات وعالقات اأ

اليوم، مقطوعة وفي طّي الن�سيان!!

عن  ع���ام���ًا(   23( ف��اط��م��ة  ت��ت��ح��دث 

و�سداقتهما  عامًا(   22( ف��رح  �سديقتها 

ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ل��ف��ت ن��ظ��ر ال��ج��م��ي��ع، »كنا 

ن��ذه��ب اإل���ى ال��ج��ام��ع��ة ���س��وي��ًا،  ن��در���س، 

)كنا  ذاتها،  ال��ق��رارات  ونتخذ  معًا  نفكر 

�سقيق فرح  ق��ّرر  اأن  اإل��ى  بالروح(،  ال��روح 

بموقفها   دمت  �سُ التقدم لخطبتي، حينها 

له،  اأه��اًل  تعتبرني  لم  عندما  المعار�س، 

وقاطعتني منذ ذلك الحين...«.

تختلف  ق�سة  ع��ام��ًا(   19( ول��ب��ت��ول 

اإلى  ت�سير  حيث  فاطمة،  ق�سة  عن  تمامًا 

مريم  ب�سديقتها  عالقتها  قطعت  اأن��ه��ا 

»فبعد  الأخيرة:  والدة  ب�سبب  عامًا(   20(

�سداقة دامت لأكثر من ع�سر �سنوات، كنا 

هذه  لقطع  ا�سطررت  كالأختين،  خاللها 

اإلى  مريم  وال��دة  عمدت  بعدما  العالقة 

ال�شيد بالل وهبي
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زينة  فال�سديق  اإيجابًا.  اأو  �سلبًا  الإن�سان 

وينبغي لالإن�سان اأن ي�سادق من يتزّين به 

ل من ي�سينه ويعيبه«.

»اإي���اك   :Q ال��ج��واد  الإم���ام  فعن 

وم�ساحبة ال�سرير، فاإنه كال�سيف الم�سلول 

 .
)3(

يح�سن منظره، ويقبح اأثره«

»انظر   :Q ال�سادق  الإم��ام  وعن 

اإلى كل من ل يفيدك منفعًة في دينك فال 

فاإن  �سحبته،  في  ترغبن  ول  ب��ه،  تعتدن 

كل ما �سوى اهلل تبارك وتعالى م�سمحل، 

.
)4(

وخيٌم عاقبته«

»اإّي��اك   :Q ال�سادق  الإم��ام  وعن 

و�سحبة الأحمق الكذاب، فاإنه يريد نفعك 

في�سّرك، ويقّرب منك البعيد، ويبعد منك 

ائتمنك  واإن  خانك،  ائتمنته  اإن  القريب، 

حّدثته  واإن  كذبك،  حّدثك  واإن  اأه��ان��ك، 

الذي  ال�سراب  بمنزلة  منه  واأن��ت  كذبك، 

لم  ج��اءه  اإذا  حتى  م��اء  الظماآن  يح�سبه 

.
)5(

يجده �سيئًا«

*ال�سديق وقت ال�سيق
الجامعي  ال�ساب  عامًا(   22( محمد 

�سنتين  لمدة  جامعته  لترك  ا�سطر  الذي 

وال��م��ادي��ة  المعي�سية  ال���ظ���روف  ب�سبب 

وفاة  بعد  عائلته  بها  مرت  التي  ال�سعبة 

)ال�سديق  �سامر،  ع��ن   يتحدث  وال���ده، 

ويقول:  ي�سفه،  كما  �سدوقًا(  كان  ال��ذي 

الآخ��ر،  اأح��دن��ا  يترك  ل  و�سامر  اأن��ا  »كنا 

اأعرفه منذ ال�سفوف البتدائية، وتطورت 

عالقتنا فيما بعد لن�سبح كالأخوين، كنت 

اأنتظر منه اأن يعينني على الحياة بعد وفاة 

لم  اأنني  اإل  اأ�سرتي،  و�سع  وتدهور  والدي 

لقد  ال��ظ��روف،  اأحلك  في  بجانبي  اأج��ده 

خاب ظني به«.

طالل  الدكتور  الجتماع  علم  اأ�ستاذ 

ال�سخ�س  »هو  ال�سديق  اأن  يرى  عتري�سي 

اإليه،  نحتاج  عندما  بجانبنا  نجده  ال��ذي 

اأ�سرارنا  يف�سي  ل  ال�سديق  لأن  به،  ونثق 

ويقبل  ي�سامح،  بل  يحقد،  ل  م�ساكلنا،  اأو 

الملف
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الأعذار... اإنه ال�سخ�س الذي نرتاح اإليه«. 

كمعيار  عتري�سي  الدكتور  قدمها  �سفات 

في اختيار ال�سديق.

الم�ستوى  على  كبير  دور  ولل�سداقة 

هام  عن�سر  وهي  والجتماعي،  النف�سي، 

على  وتعاونهم  الأف��راد  رواب��ط  تمتين  في 

تحّديات الحياة، حيث ي�سير الدكتور طالل 

عتري�سي اإلى اأن »ال�سداقة الحقيقّية التي 

النف�سي  الم�ستوى  على  مهمة  اإليها  اأ�سرنا 

لأنها تجعل الهموم اأقل تاأثيرًا«. وال�سداقة 

اأنها  اأي  وحدنا،  ل�سنا  باأننا  ن�سعر  تجعلنا 

ت�سبب  قد  التي  العزلة  اأو  الوحدة  نقي�س 

الك��ت��ئ��اب ل��الإن�����س��ان، وه���ي م��ه��م��ة على 

يتيح  وال�سديق  الج��ت��م��اع��ي.  الم�ستوى 

الآخر  مع  نتعامل  كيف  لنتعلم  فر�سة  لنا 

يمكن  ال�سديق  فمع  عنا،  يختلف  ال��ذي 

وعينا  من  تزيد  التي  الق�سايا  نناق�س  اأن 

الجتماعي....

*ق�سة لم تمحها ال�سنون
وتتبع  طوياًل،  لطيفة  الحاجة  تتنهد 

تنهيداتها بع�س التمتمات غير المفهومة، 

وتبداأ ب�سرد ق�ستها: »كنت وجارتنا زهرة 

)اأحلى من ال�سمنة على الع�سل(، اأعرفها 

وث��الث��ي��ن ع��ام��ًا،  م��ن خم�سة  اأك��ث��ر  م��ن��ذ 

���س��اع��دت اإح��دان��ا الأخ����رى ف��ي ك��ل �سيء 

خبزنا  اليومّية،  المنزل  اأعمال  في  حتى 

رنا الموؤن ال�ستوّية معًا، فِرحُت  �سويًا وح�سّ

ولكنها  لم�سائبها.  وح��زن��ت  لأف��راح��ه��ا، 

المغترب  لبني  اأر�سها  تبيع  اأن  رف�ست 

ال�ستقرار  راغبًا  اأفريقيا  من  عاد  ال��ذي 

عن  ع��ب��رت  لطالما  اأن��ه��ا  م��ع  قريته،  ف��ي 

رغبتها في بيع قطعة الأر�س هذه )لتي�سير 

ابني،  الم�ستري  ولما كان  اأولدها(،  اأمور 

رف�ست!!«.

*اآثار القطيعة
وقد ل يدرك الكثير من الأ�سخا�س اأن 

واأن  والمجتمع،  الفرد  على  اآثارًا  للقطيعة 

لتتكرر  تعود  ل  قد  ُتقطع  التي  ال�سداقات 

ف��ي ه��ذه ال��ح��ي��اة، وق��د ل ت�����س��ادف مرة 

ثانية �سديقًا كالذي قطعته، فتبقى نادمًا 

ال�سيد  عنها  يعّبر  فكرة  حياتك.   ط��وال 

الصداقة نقيض الوحدة
 أو العزلة التي قد تسبب 

االكتئاب لإلنسان

الدكتور طالل عتري�شي
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حنان، تعثرت في كثير من الأحيان، لكنها 

لم ُتقطع يومًا، فمن واجبي تحمل �سيئات 

�سديقتي، )ما في حدا ما بيغلط(.

ال�سحبة  على  المحافظة  تكون  »رّبما 

اأه����ّم، ب��ل واأ���س��ع��ب م��ن ب��ن��ائ��ه��ا«، جملة 

ذلك  وي�سيف:  وهبي  بالل  ال�سّيد  يقولها 

�سدفة  ي��ول��د  ال�����س��داق��ات  م��ن  كثيرًا  اأن 

اأو  وظيفة  اأو  اثنين  بين  �سفر  يجمع  ك��اأن 

جل�سة اأو ما �سابه، فتن�ساأ بينهما �سداقة، 

الأهمية  بالغ  اأم��ر  عليها  المحافظة  لكن 

النا�س  هم  وقّلة  �سعبًا.  اأم��رًا  تكون  وربما 

على  ويبقون  اأ�سحابهم،  يحفظون  الذين 

موّفقون  هوؤلء  الأيام.  ما طالت  مودتهم، 

بال �سك، وممدوحون في النا�س، اإذ يقال: 

فالن يحفظ ال�سحبة«. 

بالل وهبي بقوله: نهت الروايات ال�سريفة 

الأب���واب  واإي�����س��اد  الكاملة  القطيعة  ع��ن 

الوقت على  نهائي، وحثت في ذات  ب�سكل 

واأخيه،  الموؤمن  بين  ال�سبل مفتوحة  اإبقاء 

الأدن��ى،  بالحد  ول��و  و�سديقه  وال�سديق 

من  اإل��ى  للعودة  الأي��ام  ا�سطرتك  فلربما 

قطعته«، يقول اأمير الموؤمنين Q: »ل 

ت�سرم اأخاك على ارتياب، ول تقطعه دون 

.
)6(

ا�ستعتاب«

والمحافظة  ال�سداقة  *ا�ستمرار 
عليها

اأّن  الثالثينّية  ال�سّيدة  جنى  تعتبر 

اأم����ر بغاية  ال�����س��دي��ق  ال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى 

ال�سبر  الكثير من  يتطّلب  وهو  ال�سعوبة، 

والت�سحية. وتوؤكد اأن عالقاتها ب�سديقتها 
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اأهم  من  اأن  وهبي  بالل  ال�سيد  ويعتبر 

عندما  هو  ال�سحبة  تحفظ  التي  الأ�سباب 

تكون في اهلل، فكل ما كان هلل تعالى ُيكتب 

قال  حيث  والخلود،  وال�ستمرار  ال��دوام  له 

ِلَبْع�ٍض  ُهْم  َبْع�شُ َيْوَمِئٍذ  ء  {اْلأَِخ���الَّ تعالى: 

َعُدوٌّ اإِلَّ اْلُمتَِّقيَن} )الزخرف: 67(، ويقول 

في  التواخي  »على   :Q الموؤمنين  اأمير 

.
)7(

اهلل تخل�س المحبة«

Q: »تحتاج  وعن الإمام ال�سادق 

فاإن  اأ�سياء،  اإلى ثالثة  بينهم  الأخوة فيما 

وهي:  وتباغ�سوا،  تباينوا  واإّل  ا�ستعملوها 

 .
)8(

الح�سد« ونفي  والتراحم،  التنا�سف، 

ت�سيعّن  »ل   :Q الموؤمنين  اأمير  وعن 

حّق اأخيك اتكاًل على ما بينك وبينه، فاإنه 

.
)9(

لي�س لك باأخ من اأ�سعت حقه«

*بناء ال�سداقة بطرق �سليمة
بناء  كيفّية  في  راأي  الجتماع  ولعلم 

�سليمة، وفي طرق  اأ�س�س  ال�سداقات على 

الدكتور  ي�سرح  حيث  عليها،  المحافظة 

طالل عتري�سي راأيه قائاًل: »المحافظة على 

ب�سروطها  اللتزام  اإلى  تحتاج  ال�سداقة 

مثل: الوفاء، وال�سدق )وال�سداقة م�ستقة 

من ال�سدق(، والتعاون في اأوقات ال�سدة، 

وتقديم العون، وعدم اإيذاء ال�سديق حتى 

بالتجريح اأو بالتهكم«.

�سليمة  بطريقة  ال�سداقات  بناء  اأم��ا 

نعقد  ال��ت��ي  ال��ع��م��رّي��ة  بالمرحلة  ف��ي��ت��اأث��ر 

الدكتور  ي��راه  لما  تبعًا  ال�سداقات  فيها 

على  الطفولية  المراحل  »ففي  عتري�سي: 

ال�سداقات  هذه  ت�ستمر  ل  المثال  �سبيل 

ط����وي����اًل، وف����ي م��رح��ل��ة ال���ف���ت���ّوة ت��ت��اأث��ر 

وا�ستمرار  النفعالّية.  بالحالة  ال�سداقات 

ال�سديق:  اختيار  بكيفية  يتعلق  ال�سداقة 

الأخ��الق��ي،  التوافق  الثقافي،  كالتوافق 

واله��ت��م��ام��ات ال��م�����س��ت��رك��ة، وال��ت��ق��ارب 

يتوفر  لم  اإذا  اأما  والجتماعي...  العمري 

ت�ستمر  ل  الأرج��ح  فعلى  التوافق  هذا  مثل 

ال�سداقات طوياًل«.

ا�ستدت  ومهما  الظروف،  كانت  مهما 

يكفيك،  �سديقًا  ِج��ْد  الحياة،  م�ساعب 

الزمن  حافظ عليه جيدًا، فقد ل يرزقك 

غيره.

عي���ون الحك���م والمواعظ، علي ب���ن محمد الليثي الوا�س���طي، ( 1)

�ص50.

م.ن، �س63.( 2)

بحار الأنوار، المجل�سي، ج71، �س198.( 3)

م.ن، ج71، �س191.( 4)

الأمالي، الطو�سي، �س302.( 5)

الوافي، الكا�ساني، ج26، �س239.( 6)

عيون الحكم، م.�س، �س327.( 7)

بحار الأنوار، م.�س، ج75، �س236.( 8)

(9 ).L نهج البالغة، من و�سّية الأمير لولده الح�سن

الهوام�س

 :Q يقول أمری املؤمنني
اهلل  يف  التواخي  »على 

تخلص احملبة«
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اعرف صديقك
بالل اللقي�س

*كثرة ال�سداقات.. من الدين
الَفهم،  ينبثق عن هذه النظرة، وهذا 

وطبيعة  بمنطِقِه  الإ���س��الم��ي  ال��دي��ن  اأّن 

خطاِبه ُيكثر »ال�سداقات« كاأ�سل »... اإما 

 
)1(

اأخ لك في الدين اأو نظير لك في الخلق«

وحياة،  للنا�س  قيامًا  اهلل  جعله  الذي  الإ�سالم،  عالمية  اإّن 

ت�ستلزم من الأمة وجمهور الم�سلمين وعيه »كر�سالة«، وما يرتبه 

مبدئّية  اإيجابّية  ونظرة  بالآخر  واعــتــراف  انفتاح   من  ذلــك 

الغاية  تكون  فاأن  البالغ...  وتحقق  الر�سالة  اإي�سال  تتيح  اإليه 

ن َذَكٍر  َها النَّا�ُض اإِنَّا َخلَْقَناُكم مِّ يُّ
»لتعارفوا« كما ورد في الآية: {َيا اأَ

َواأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا} )الحجرات: 13( يعني اأن 

ت�سلك الر�سالة الإ�سالمّية قلوب الآخرين. وبذلك ت�سعى لرفع 

الحواجز الم�سطنعة والأوهام المختَلَقة مع الآخر...

ي�سع  فال  ويقّل�سها،  »العداوات«  ويتجنب 

خانة  في  تباين  اأو  اختالف  اأّي  الإ�سالم 

العداوة، اإذ اإن للعداوة والعدو معنى خا�سًا 

يق�سي الأخذ باعتبارات و�سرائط �سيا�سّية 

وثقافّية واجتماعّية وحتى نف�سّية....

الملف

48



على  ُيوؤثر  بل  فح�سب،  والأم��ة  الم�سلمين 

هداية الب�سرية جمعاء.

كتاب  مع  فكرية  ب�سياحة  اأمكننا  لذا، 

الجهد  عظيم  اإل��ى  نتعّرف  اأن  تعالى  اهلل 

ليبّينوا  والأو���س��ي��اء  الأن��ب��ي��اء  بذله  ال��ذي 

معالم الهوّية الفردية  للم�سلم والجماعّية 

الم�سطلحات  من  ب��دءًا  والحدود،  لالأمة 

ان��ُظ��ْرَن��ا}  َراِع���َن���ا َوُق����وُل����واْ  {َل َت���ُق���وُل���واْ 

واأوجه  اأبعاد  باأحد  104( مرورًا  )البقرة: 

��واْ  {َف��َولُّ الحرام  البيت  اإلى  القبلة  تغيير 

ولي�س   )144 �َشْطَرُه} )البقرة:  ُوُجِوَهُكْم 

لجميع  الداخلي  الإ�سالح  باإحداث  انتهاًء 

��َه��ا  يُّ
اأَ {َي���ا  الحنيف  الدين  اإل��ى  الوافدين 

ًة..}  َكاآفَّ ْلِم  ال�شِّ ِفي  اْدُخُلواْ  اآَمُنواْ  الَِّذيَن 

ل  مما  الكثير  ذلك  وغير   )208 )البقرة: 

تت�سع له هذه الأوراق.

ف��ال��ه��وي��ة ق��وام��ه��ا ت��ع��ري��ف ب��ال��ذات 

وتر�سيم للحدود مع الآخر باختالف األوان 

طيفه قربًا اأو بعدًا.

بــوعــي  ــة  ــه ــواج ــم ال *اأ�ساليب 
وحكمة

ت��ق��دم، وف���ي مح�سر  ان��ط��الق��ًا م��م��ا 

التداخل والتفاعل  بلغ  اأمتنا... وفي زمان  حّرم الشارع املقدس على 
املسلم اخرتاع أعداء للهروب إىل 

األمام حال األزمات أو املشاكل

على  المقد�س  ال�سارع  ح��ّرم  فمثاًل، 

الم�سلم اختراع اأعداء للهروب اإلى الأمام 

تعتري  التي  الم�ساكل  اأو  الأزم���ات  ح��ال 

���س��ّف��ه، ك��م��ا ���س��ّوغ��ت اأو ت�����س��وغ الأن��ظ��م��ة 

الو�سعية، اليوم، ل �سيما الغربية.

اأبعد  الدينية  الأط��روح��ة  وتذهب  بل، 

من ذلك فت�سّر على التمييز والف�سل بين 

»كنظام  وعداوتها  »ك�سعب«  الدولة  عداوة 

وا�سح  بدليل  ا�ستثني  م��ا  اإّل  �سيا�سي«، 

ال�ستيطاني  ال�سهيوني  التجّمع  كحالة 

اليوم في فل�سطين المحتلة.

*عدم التفريط بالهوّية الدينّية
يدعو  ال����ذي  ب��ال��ق��در  الإ����س���الم  اإّن 

ال�سعي،  في  والمبالغة  لالنفتاح  اأتباعه 

وتعريفهم  النا�س  لهداية  الو�سع،  وب��ذل 

ينّبه  نف�سه  ب��ال��ق��در  ف��اإن��ه  ب��ال��ر���س��ال��ة، 

ل�سرورة  وج��م��اع��ًة  اأف�����رادًا  الم�سلمين 

تح�سين هوّيتهم وعدم التفريط باأيٍّ من 

اإذ  واأحكامها،  وخ�سائ�سها  مرتكزاتها 

اإّن اأي خد�س اأو ت�سييع اأو تمييع لأّي جزء 

واقع  على  يرتدُّ  ل  اأحكامها  من  حكم  اأو 
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ال��ث��ق��اف��ي وال��ف��ك��ري ف��ي��ه َم���َدي���ات غير 

ت��ه��دي��دات  اأم����ام  الأم����ة  ت��ب��دو  م�سبوقة، 

تفر�س الت�سدي بوعي والمواجهة بحكمة 

المنا�سبة  والو�سائل  الأ�ساليب  واجتراح 

لكّل حالة بح�سبها.

يلقي  ����ش���دي���ق:  ب��ل��ب��و���ض  ع�����دو   -  1
�سريطة  اأف�سل  بحياة  الوعد  »باأمنيته« 

به،  والحتذاء  وال�سير خلفه  اّتباع منهجه 

بزعمه-  متح�سرة   فله -كحالة حداثوية 

المتخّلف  م��ن  ال��م��ت��ق��دم  ت��ح��دي��د  اأه��ل��ّي��ة 

م�سارات  لو�سع  ال��ن��ام��ي  م��ن  وال��م��ت��ط��ّور 

التقدم الإلزامي لل�سعوب والأمم.

2 - الآخر ال�شديق: والذي من مدخل 
التفاعل العفوي والطبيعي اأو التلقائي معه 

والمفاهيم  القيم  بع�س  عبره  تت�سّرب  قد 

اإلى منظومتنا.  المن�سجمة  الهجينة وغير 

في�سرب تحتك حيث ل تدري، اإذ عادة ما 

زماننا  في  المتعارفة«  »ال�سداقات  تخّلف 

لمامًا،  ول��و  وت��وؤث��ر  ت��ج��اوزًا   و»التقليدية« 

بهاج�س الم�سلحة الم�ستركة.

3 - اأٌخ لك في الدين: جاهل.. واآخر 
منافق: اأولهم ي�سّوه الر�سالة ويخدم العدو 

والآخر  وتعّنته،  بجهله  ط��روادة  كح�سان 

يتمّثله »م�سجد �سرار« اليوم.

*عدو اأم �سديق؟!
الآنفة  الم�سائل  على  اأكثر  ولالإ�ساءة 

-ولو باإيجاز- نقول:

اأوًل: لن ننهمك في الحديث عن عدّو 

بالأفول  اآخذة  الحاله  فهذه  اأظهر عداوته 

اليوم  اأما  وانك�سافها.  ت�سخي�سها  ل�سهولة 

فاإن الخ�سية من حالة فاإّن مكرهم وكيدهم 

تنامي  فمع  ال��ج��ب��ال«.  منه  »ل��ت��زول  �سار 

�سحوة  وبعد  الحديثة،  الت�سال  و�سائل 

ال�سعوب الم�ست�سعفة وا�ستح�سارها للقيم 

عاد،  ما  الغرب،  ف��اإن  ال�سامية،  الدينّية 

ق��ادَري��ن  اأي�����س��ًا،  المتحدة   ال��ولي��ات  ول 

واإظهار  الجماعية  الإب���ادات  تكرار  على 

اأ�سبح  لقد  العلني وتهديدها، بل  توح�سها 

عن  يبحث  م�سى  يوم  اأي  من  اأكثر  العدو 

والأخالقية  القانونية  المظالت  م�سوغات 

ب���راأي���ه ل��ت��ب��ري��ر م���اآرب���ه وغ��اي��ات��ه. لذلك 

الناعمة«  »القوة  مفردات  ح�سور  ي��زداد 

و»الغزو الثقافي« و»الحتواء«، عبر و�سائل 

الأمن  مجل�س  وت�سريعات  الدولي  القانون 

بلوغ  �سبل  اأف�سل  الدوليه  والموؤ�س�سات 

الأهداف... وبالتوازي دائمًا مع قوة الردع 

بات  واليوم  الخ�سنة.  والع�سا  الع�سكرية 
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العالم يرى كيف تدو�س اأميركا وحلفاوؤها 

التي  بالقوانين  وال�سعوب  الأم��م  كرامات 

�سرعوها باأنف�سهم لأنف�سهم.

ال��ع��دو  ه���ذا  ات��ج��اه  م�سوؤوليتنا  اأم���ا 

نموذجه  لإ�سقاط  العمل  فتوجب  الخطير 

في اأعين النا�س وتبيان زيفه، وهذا يتطلب 

اآن  وقائية دفاعية وهجومية في  �سيا�سات 

عبر ميادين التحدي والمواجهة المختلفة 

) الثقافية، الفكرية والنف�سية و...(  كما 

بحيث  ال��دي��ن��ي  ال��خ��ط��اب  تعميق  يتطلب 

والإ�سالم  الإي��م��ان  اإل��ى  النا�س  يتعرف  ل 

وال�سرك  الكفر  على  بل  ليتبعوه،  فح�سب 

ذلك  ف���دون  ليجتنبوه،  واأه��ل��ه  والف�سق 

ال�سخ�سّية  تتقّوم  ول��ن  الهوية  تكتمل  ل 

الفردّية والجماعّية لالأمة.

»ه��وؤلء  نعلن  اأن  منا  تق�سي  ث��ان��ي��اً: 

نحن، وهذه اأطروحتنا، فلناأخذها بقوة ول 

يكن في �سدرنا حرج منها لننذر بها«.

ونعيد تعريف »ال�سداقة« بين الأفراد 

اأو  مجاملة  اأنها  ل  الب�سرية  والجماعات 

للحدود  تمييع  اأو  م�سارعة  اأو  م�سانعة 

الثقافية والعتقادية، بل طريق و�سبيل اإلى 

»لتعارفوا«. اإنها تعاون وانفتاح على قاعدة 

الم�ستركة.  الإن�سانية  والقيم  الأخ���الق 

عزَّ  ق��ال  كما  وتكامل...  ت��الٍق  ح��وار  اإنها 

َوَق��َب��اِئ��َل  �ُشُعوًبا  {َوَج��َع��ْل��َن��اُك��ْم  قائل:  من 

ِلَتَعاَرُفوا} )الحجرات: 13(.

ثالثاً: »اأخ في الدين جاهل، وابن عم 

منافق«.

حيث  اأخطر،  تبدو   الم�سوؤولية  وهنا 

ويكتنفان  ي�ستولدان  والجهالة  الجهل  اإن 

كل ا�ستعباد وا�ستغالل وتمكين للعدّو وهنا 

المكمن؛ ما يتطلب �سجاعة حكيم. والأمة 

فتن  من  اليوم  اإليه  اإلنا  بما  معنية  كلها 

ونزف. فحيثما يتخاذل ويق�سر اأهل العلم 

تحل  الأم���ة،  ه��ذه  في  والمعنيون  وال���راأي 

َظلَُمواْ  ��ِذي��َن  الَّ يَبنَّ  ُت�شِ {لَّ  التي  الفتنة 

ًة} )الأنفال: 25(. اليوم وقبل  ِمنُكْم َخاآ�شَّ

الغد نحن مدعوون بال مزايدة ول مكابرة 

للعمل بكل م�سوؤولّية وحكمة للت�سدي لها.

طًا  فالجاهل ل تراه اإّل ُمفِرطًا اأو ُمَفرِّ

اأم��ام  الأم��ة  تنك�سف  الحالتين  كلتا  وف��ي 

اأعدائها.

رابعاً: اأما حديثنا عن »ابن عم منافق 

-حاقد-« ل يريد �سماع الواعية،  فلي�س لنا 

اأمامه اإّل المقاومة بال�سبر والتحّمل حتى 

يياأ�س فيهوي وي�سقط اأو يجري نقدًا ذاتيًا 

مدًا  مدًا، �سَ نتمّناه... ف�سَ لموقفه وهو ما 

للنكو�ِس  ��ر  واأخَّ ي��دًا  للوثبة  ق��دمَّ  من  على 

ِرجاًل، حتى ينجلي عمود الحق...

لقد أصبح العدو أكرث من أي 
يوم مضى يبحث عن مسوغات 
املظالت القانونية واألخالقية 

برأيه لتربير مآربه وغاياته

وهو م�سمون ما ورد عن اأمير الموؤمنين Q في كتابه ل�»مالك الأ�ستر«: »اإنهم �سنفان: اإّما اأٌخ لك في الدين واإّما نظير لك في الخلق«( 1)

الهوام�س
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*على يقين اأنها تدفع البالء!
اأم عالء )42 عامًا(: »عدا عن  تقول 

ج��زءًا  اأ�سبحت  التي  اليومية  ال�سدقة 

فاأنا  �سباح،  كل  النهار  بداية  اأ�سا�سيًا من 

اأف���راد  اأح���د  اأو  واجهتني  كّلما  اأت�����س��ّدق 

تام  يقين  على  لأنني  م�سكلة،  اأّي  عائلتي 

�سيدفع عنا  واأن اهلل  �ستحّل  الم�ساكل  باأن 

البالء بف�سل تلك ال�سدقة«.

وتوؤكد عايدة )39 عامًا( اأنها ل يمكن 

تت�سّدق،  اأن  قبل  منزلها  من  تخرج  اأن 

تعّد ال�سدقة من اأبرز واأهّم مظاهر التكافل والتعاون في المجتمع.. 

والعوز  الحاجة  ن�سبة  ازدياد  الت�سّدق مع  اأهمية  ويومًا بعد يوم تزداد 

لدى النا�س ومع زيادة ال�سعوبات المعي�سّية. في المقابل، يزداد تجاوب 

اأي�سًا.  ومعنويًا  ودينيًا  اجتماعيًا  الت�سّدق  لأهمية  وتقديرهم  النا�س 

فهذه ال�سدقة، بات يقينًا لدى النا�س اأنها تدفع البالء، ت�سفي المر�سى، 

تق�سي حوائج ال�سائلين وتمنح الأجر الوفير ل�ساحبها...

تظّلك يوم القيامة
حتقيق: نان�سي عمر
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ال�سفر  »�سدقة  لأن  ت�سافر  عندما  خا�سة 

ترد البالءات وال�سعوبات«.

اأما �سمر )45 عامًا( فت�سير اإلى اأهمّية 

ال�سدقة بالن�سبة لها في رفع البالء الذي 

اأو  المزعجة  الأحالم  بع�س  ب�سبب  تخافه 

الحوادث اليومية.

اأبو علي )�ساحب متجر(:  وهنا يقول 

ن��ه��ارك  اب����داأ  ال�سهير  ال��ق��ول  اأت��ب��ع  »اأن����ا 

بال�سدقة، ففي �سباح كل يوم اأول ما اأفعله 

عندما اأفتح باب المتجر هو و�سع مبلغ ولو 

�سغير في ال�سندوق الموجود في المحل«. 

ويكمل: »اأنا حقًا اأتفاءل بيوم جميل وخير 

كثير عندما اأبداأ نهاري بال�سدقة«.

الــقــراآن  فــي  ال�سدقة  *عظمة 
الكريم

الإن����ف����اق م���ن اأع���ظ���م م���ا اأم�����ر به 

ومن  النا�س  ح��ق��وق  م��ج��ال  ف��ي  الإ���س��الم 

يقول  عليها.  �سّجع  التي  الم�ستحبات  اأهم 

في  ديني  )مر�سد  الحمود  محمد  ال�سيخ 

�سّوق  تعالى  »اهلل   :)| المهدي  مدار�س 

والإنفاق  البذل  مو�سوع  في  كثيرًا  ورّغ��ب 

بتعابير في غاية العلو والجمال، حيث قال 

ُينِفُقوَن  الَِّذيَن  {َمَثُل  الكريم:  كتابه  في 

ٍة اأَنَبَتْت  اأَْمَواَلُهْم ِفي �َشِبيِل اهلِل َكَمَثِل َحبَّ

ٍة َواهللُ  َئُة َحبَّ �َشْبَع �َشَناِبَل ِفي ُكلِّ �ُشنُبلٍَة مِّ

َعِليٌم}  َوا���ِش��ٌع  َواهللُ  َي�َشاء  ِلَمن  اِعُف  ُي�شَ

)البقرة: 261(«.

الحمود:  يقول  ال�سدقة  غايات  وعن 

من غاياتها العمل على رفع م�ستوى معي�سة 

الطبقة ال�ساحقة. واهلل تعالى اأراد لها اأن 

الفرد  حياة  في  �سلوكي  طابع  ذات  تكون 

والوحدة،  الألفة  لزيادة  والمجتمع، وذلك 

»الموؤمن  يقول:   Qال�سادق فالإمام 

.
)1(

اأخو الموؤمن كالج�سد الواحد«

»الإن��ف��اق  اأن  الحمود  ال�سيخ  وي��وؤك��د 

طبقات  بين  الفا�سلة  تقليل  على  ي�ساعد 

تحّول  ال�سدقة  اأخرى  وبعبارة  المجتمع، 

التكافل  عنوانها  اأ���س��رة  اإل���ى  المجتمع 

والتعاون والتراحم والتواّد، وترفع الب�سرية 

ال�شيخ محمد الحمود
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اإلى م�ستوى كريم«.

*ل تبطلوا �سدقاتكم بالأذى
الحمود  محمد  ال�سيخ  ي�سير  ثم 

اإلى  الإنفاق  يوؤدي  ل  اأن  اإلى �سرورة 

جرح كرامة اأحد اأو خد�س �سعوره، 

بل اأن تكون غايته ابتغاء مر�ساة 

ال��ك��ت��اب  ف���ي  ك��م��ا ج���اء  اهلل، 

َها الَِّذيَن اآَمُنواْ  يُّ
الكريم: {َيا اأَ

ِباْلَمنِّ  َدَقاِتُكم  �شَ ُتْبِطُلواْ  َل 

َوالأَذى َكالَِّذي ُينِفُق َماَلُه ِرَئاء 

النَّا�ِض...} )البقرة: 264(.

وذكر الإمام الخميني } 

في »الأربعون حديثًا« - الحديث 

ال�سدقة  اأن   - والع�سرون  التا�سع 

يبُلغ  اأن  قّل  التي  الم�ستحبات  »من 

عمل  وال��ث��واب  الأج���ر  ف��ي  مرتبتها 

حّتى  الت�سّدق  في  والأخ��ب��ار  اآخ��ر، 

ال��دي��ن،  ف��ي  يوافقنا  ل  م��ن  على 

وقد  والبحرّية«.  البرّية  الحيوانات  وعلى 

قال:  اأن��ه   P الأك���رم  الر�سول  عن  ورد 

الموؤمن،  ظّل  خال  ما  نار  القيامة  »اأر���س 

.
)2(

فاإّن �سدقته تظّله«

اآثار  يخت�سر   { الخميني  والإمام 

على  ت�ستمل  ال�سدقة  فيقول:  ال�سدقة 

الف�سائل الدنيوية والأخروية، حيث ترافق 

الت�سّدق  من  الأولى  اللحظة  من  الإن�سان 

فتدفع ال�سر والبالء عن الإن�سان حتى يوم 

الإن�سان  ُتدخل  اأن  اإلى  ومواقفها،  القيامة 

.)3(
اإلى الجنة وُت�سكنه جوار الحق �سبحانه

ويرى ال�سيخ الحمود اأن الإ�سالم اأراد 

من ال�سدقة تهذيب وتزكيَة نف�س المعطي، 

وي�سيف: »اإن روح المنفق ت�ستّد وتنمو اإلى 

والإنفاق،  البذل  خالل  من  كبيرة  درج��ة 

وت�سعره بال�سعادة وتطرد الحزن من قلبه، 

وت�ساعده على ال�سعود في مدارج الكمال 

الإم��ام  عن  روي  وق��د  والتقوى.  المعنوي 
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ال�سجاد Q اأنه كان كّلما اأعطى �سائاًل 

كان يقّبل يده - اأي يد ال�سائل - فلما �ُسئل 

يد  في  تقع  ال�سدقة  »لأن  ق��ال:  ذلك  عن 

.»
)4(

اهلل قبل اأن تقع في يد ال�سائل«

من  ال�����س��دق��ة  اأّن  ال��ح��م��ود  وي��ع��ت��ب��ر 

المبادئ التربوّية الهاّمة التي ينبغي تن�سئة 

منذ  نفو�سهم  في  وغر�سها  عليها  اأبنائنا 

نعومة اأظافرهم. فالأبناء عادة ما يتاأثرون 

بوالديهم باعتبارهم القدوة. ويكمل: »من 

هنا تقع الم�سوؤولية على الأهل في بناء هذه 

من  ذلك  ويتم  عليها،  وتعويدهم  القيمة 

المال  واإعطائهم  اأمامهم  الت�سّدق  خالل 

اأو لي�سعوه في  باأنف�سهم،  لل�ّسائل  ليقّدموه 

�سندوق ال�سدقة«.

*جمعية الإمداد..
الإ�سالمّية  الخيرية  الإم��داد  »جمعية 

تكّفلت ومنذ بداياتها عام 1987 باإعالة كل 

من ل معيل لهم، من اأيتام وعجزة وفقراء 

محمد  الحاج  يقول  محتاجة«..  وع��وائ��ل 

برجاوي )مدير عام جمعية اإمداد الإمام 

نقلت  الإم��داد  »جمعية   :){ الخميني 

الجمهورية  من  ال�سدقة  �سندوق  فكرة 

واأ�ساعتها  لبنان  اإلى  اإيران  الإ�سالمية في 

بين النا�س، حتى و�سلت اإلى هذا النت�سار 

اأنها  خا�سة  الوطن،  م�ساحة  على  الوا�سع 

الإمام  ا�سم  وتحمل  الفقيه  بالولي  ترتبط 

�سماحة  اإ�سراف  وتحت   ،{ الخميني 

اهلل  ن�سر  ح�سن  ال�سيد  ال��ع��ام  الأم��ي��ن 

يزيد  ما  وه��ذا  لبنان،  في  اهلل(  )حفظه 

ثقة النا�س بالجمعية«.

ي�سير برجاوي اإلى اأن »هناك اأكثر من 

جهة تّدعي العمل في ال�سوؤون الجتماعية، 

لبنانّية  مناطق  ف��ي  �سناديقها  وتن�سر 

عديدة تحت م�سّميات عدة، موؤكدًا اأن هذه 

الجهات ت�ستغّل مو�سوع ال�سدقة لتح�سيل 

الأموال، علمًا اأنها لي�ست جمعّيات حقيقّية 

اأهمية  نوؤّكد على  ول م�سروعة قانونًا، لذا 

النتباه لهذا الأمر، وعدم و�سع ال�سدقات 

في �سناديق غير موثوقة الم�سدر«.

اأو  لــلــبــلــدة  خــا�ــســة  *�سناديق 
القرية

الجمعية تعتمد معايير محددة وتتوّجه 

النا�س  من  ا�ست�سعافًا  الأكثر  الفئة  اإل��ى 

واإلى المناطق الأكثر حرمانًا.

الم�ساعدات  دور  على  برجاوي  ويوؤكد 

التي يقدمها النا�س في التخفيف من اآلم 

ومعاناة النا�س المحتاجين، وبما اأن القليل 

خير من الحرمان، فاإنه من الواجب علينا 

بين  ون�سيعها  الت�سدق  ف��ك��رة  ن��ع��ّزز  اأن 

النا�س، م�ساهمة في م�ساعدة كّل محتاج.

مدير عام جمعية الإمداد الحاج محمد برجاوي
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*ما كان هلل ينمو
وعلى قاعدة »ما كان هلل ينمو« ي�س���ير 

الح���اج محم���د برج���اوي اإل���ى دور الآيات 

اأ�س���بحت  الت���ي  والرواي���ات  والأحادي���ث 

تتح���ّدث  والت���ي  النا����س  ل���دى  معروف���ة 

ع���ن اأهمي���ة ال�س���دقة وف�س���لها، واأهمها 

ت�س���ّدق اأمير الموؤمني���ن Q بالخاتم، 

و�ُس���ّنة ال�س���يدة الزهراء O في اإيثار 

الآخرين على النف�س، وهم الذين كانوا

َعاَم َعلَى ُحبِِّه ِم�ْشِكيًنا  {ُيْطِعُموَن الطَّ

َوَيِتيًما َواأَ�ِشيًرا} )الإن�سان: 8(، وبعد 

َم���ا ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه  ذلك يقولون: {اإِنَّ

اهلِل َل ُنِريُد ِمنُكْم َجَزاء َوَل �ُشُكوًرا} 

اأن  اإل���ى  اإ�س���افة   ،)9 )الإن�س���ان: 

تج���ارب النا�س الكثيرة مع ال�س���دقة 

�س���اهمت في ازدياد تفاعل النا�س 

�س���ناديق  عب���ر  وم�س���اهمتهم 

ال�س���دقات المنت�س���رة ف���ي كل 

اللبناني���ة،  المناط���ق 

والت���ي بلغ عددها نحو 

130000 �س���������ن���دوق 
اأن عدد  تقريبًا، حتى 

�س���ر التي تقدم لها 
ُ
الأ

الجمعية الم�ساعدات 

حوال���ي  اإل���ى  و�س���ل 

األف  ع�س���ر  الأربع���ة 

عائلة.

وت�������س���م���ل ه���ذه 

ال����م���������س����اع����دات 

الغذائّية  »الح�س�س  برجاوي-  -بح�سب 

والطبّية  التربوّية  والم�ساعدات  والك�سوة 

وترميم  البناء  وم�ساعدات  ال�ست�سفائية 

تاأمين  الم�ساهمة في  اإلى  اإ�سافة  ال�سكن، 

الذاتي«.  الكتفاء  وم�ساريع  العمل  فر�س 

مختلف  في  الجمعية  بنت  الغر�س  ولهذا 

المدار�س  من  ع��ددًا  اللبنانية  المناطق 

الأكاديمية والمعاهد المهنية ودور الأيتام 

الخا�سة،  الح��ت��ي��اج��ات  ل���ذوي  وم��راك��ز 

من  تتمكن  كي  للم�سنين،  دار  اإلى  اإ�سافة 

الأف���راد  م��ن  ممكن  ع��دد  اأك��ب��ر  احت�سان 

المحتاجين على م�ساحة الوطن كله.

وكما في كل عام تتح�سر لجنة اإمداد 

ال�سدقة،  لأ�سبوع   { الخميني  الإم��ام 

الذي يمتد من الثامن ع�سر من �سهر ذي 

الحجة وحتى الرابع والع�سرين منه، تيّمنًا 

 Q الموؤمنين  اأم��ي��ر  ت�سدق  ب��ذك��رى 

حين  الم�سجد،  في  ي�سلي  وه��و  بالخاتم 

ُكُم اهللُ  نزلت فيه الآية الكريمة: {اإِنََّما َوِليُّ

��ِذي��َن ُيِقيُموَن  ��ِذي��َن اآَم��ُن��واْ الَّ َوَر���ُش��وُل��ُه َوالَّ

َك��اَة َوُه��ْم َراِك��ُع��وَن}  اَلَة َوُي��وؤُْت��وَن ال��زَّ ال�شَّ

هذا،  ال�سدقة  اأ�سبوع   .)55 )ال��م��ائ��دة: 

اإمداد الإمام الخميني  والذي بداأت لجنة 

} باإحيائه عام 2000م، بات -بح�سب 

برجاوي- يالقي �سدى وا�سعًا لدى النا�س، 

الجمعية  منها  ت�ستفيد  منا�سبة  وي�سّكل 

الجمعيات  اإل���ى  اإ���س��اف��ة   - م��ع��ًا  وال��ن��ا���س 

الخيرية الأخرى - لجمع مبالغ كبيرة من 

الم�ساعدات وال�سدقات للمحتاجين.

الوافي، الكا�ساني، ج5، �س551.( 1)

م.ن، ج10، �س396.( 2)

الأربعون حديثًا، الحديث التا�سع والع�سرون، �س443.( 3)

الهوام�س
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رمي الجمرات:
براءٌة من الشيطان
ال�سيخ مهدي اإيليا اأبو زيد

لتتردد  القرى،  اأمِّ  المنبعث من  العبير  القلوب نحو  من جديد تهفو 

وقبلة  الب�سري،  التحرر  جامعة  اإلــى  للقا�سدين(،  )هنيئًا  الهم�سات 

من  مف�سل  كّل  حيث  عليها،  النا�س  فطر  التي  اهلل  لفطرة  العا�سقين 

وهذا  اإن�سانًا.  الإن�سان  يعود  اأن  اإلى  يرنو  الإلهّية  الدورة  هذه  مفا�سل 

الكالم لي�س �سرف اإن�ساء اأو ن�ْسج خيال، واإنما يمكن اأن نتلم�س حقيقته 

في مدر�سة الوحي الإلهي، حيث نتيقن اأن كل مف�سل من هذه العبادة - 

كما كل العبادات - يعج بالمعنويات وي�سج بالروح.
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*اأر�س المواجهة
ي�سل  اأن  اإل��ى   - الحاج  خطوات  فكل 

اإبراهيم  رمى  حيث  المواجهة  اأر���س  اإلى 

اإلى  للو�سول  مرتبة   - ال�سيطان   Q

بما  ت��زّود  قد  يكون  اأن  بعد  النقطة،  هذه 

يجعل مواقفه حازمة وحا�سمة ول التبا�س 

خالل  م��ن  لفهمه  ن�سعى  م��ا  وه��ذا  فيها. 

بتوفيق  العبادة  هذه  م�سامين  في  التاأّمل 

من اهلل تعالى.

ياأتي  المواجهة،  اإع���الن  اأو  فالرجم 

الإلهية  التدابير  م��ن  �سل�سلة  �سياق  ف��ي 

التي تبداأ من: الإحرام نحو الملكوت يليه 

ال�سماح للمكّلف بالوقوف في �سعيد عَرفة 

في طريق المعرفة والعتراف ثم الإفا�سة 

ليجتهد  الحرام )المزدلفة(  الم�سعر  اإلى 

في جمع الح�سى من ذلك الوادي، ويبقى 

اإلى  ا�ستئذان،  في حال  تعالى،  ذاك��رًا هلل 

منى  اإلى  بعدها  ليتوّجه  العيد  يوم  �سروق 

واأولها  تعّهداته  كل  عمليًا  يترجم  حيث 

رجم الجمرة الكبرى اأو ال�سيطان، وهو ما 

نحن ب�سدد الحديث عن �سالحه، والذي 

يتوقف على كل ما �سبقه من منا�سك هذه 

الح�سيات،  امتالك  اإل��ى  و�سوًل  العبادة 

مواجهات  ف��ي  ال��وح��ي��د  الحقيقة  ���س��الح 

يتكّرر  الرجم  اإّن  اإذ  المتعددة،  الن�سان 

اأيام، و�سوًل  من المكّلف على مدى ثالثة 

ُهُم  اهلِل  ِح��ْزَب  {َف���اإِنَّ  الن�سر  اكتمال  اإلى 

اْلَغاِلُبوَن} )المائدة: 56( وتحقيق الذات 

واإن بمقدور الإن�سان فيما لو كان محقًا اأن 

يواجه كل من يقف في طريق كماله.

*موا�سفات الح�سى
ول����ه����ذه ال���ح�������س���ي���ات م���وا����س���ف���ات 

رمزّية  ولها  ومكانية  زمانية  وخ�سائ�س 

وخلفّية يمكن اأن ن�سير اإليها فيما يلي:

والمكانّية:  الزمانّية  الخ�شائ�ض   -

خذ   ..«  :Q ال�����س��ادق  الإم����ام  ف��ع��ن 
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ح�سى الجمار من المزدلفة، فاإن اأخذتها 

. فالح�سيات ل تكون 
)1(

من منى اأجزاأتك«

اإل من منطقة الحرم، من المكان المقد�س 

تاأمل  ما  واإذا  الغالب،  في  المزدلفة  من 

الإن�سان في الظروف المحيطة التي ترافق 

-بعد  تلتقط  حيث  الح�سيات  هذه  تهيئة 

والتو�سل  والت�سّرع  العناء  من  دوؤوب  جهد 

عتمة  في  النعتاق-  �سبيل  في  والبتهال 

ذلك الليل الدام�س من ليلة العيد، ولذلك 

بها  )يبخل(  وي�سن  الحاج  عليها  يتحفظ 

-المزدلفة-  ال��وادي  فذلك  اأحد.  كل  عن 

وعقارب(  اأفاعَي  الأر���س  بقاع  اأكثر  )هو 

حيث  كّليًا،  يختلف  الليلة  تلك  في  ولكنه 

»اإِنَّ   :Q ال��ب��اق��ر  ي���روى ع��ْن م��ولن��ا  

ْكَثُر ِباَلِد اهلل َهَواّمًا َفاإَِذا َكاَنْت 
َ
اْلُمْزَدِلَفَة اأ

َيا  اهلل  ِعْنِد  ِمْن  ُمَناٍد  َن��اَدى  ْرِوَيِة  التَّ َلْيَلُة 

َقاَل:  اهلل،  َوْفِد  َعْن  اْرَحْلَن  اْلَهَوامِّ  َمْع�َسَر 

ُتَرى  َل  َحْيُث  َفَت�َسُعَها  اْلِجَباِل  ِفي  َفَتْخُرُج 

.
)2(

َرَف اْلَحاجُّ َعاَدْت« َفاإَِذا اْن�سَ

الحقيقة  تلك  اإل��ى  ترمز  فالح�سيات 

مظاّنها  من  اإّل  تح�سيلها  يمكن  ل  التي 

وبعد جّد وكّد و�سعي، وفي الزمان والمكان 

المنا�سبين.

ال���ح�������ش���ى  ت����ح���������ش����ي����ل  ك����ي����ف����ي����ة   -

)ال��ت��ق��اط��اً(: وه��ي اإ���س��ارة اإل��ى اأن �سالح 

في  مجتمعة  لي�ست  )الحقيقة(  المواجهة 

مبثوثة  هي  بل  منه،  نغترف  واح��د  مكان 

في كل مكان بين اأكوام الد�سائ�س والحيل 

دقة  يتطلب  عليها  والح�سول  والأباطيل، 

اْلَخِبيَث  َيِميَز  {َحتََّى  وتمحي�س  متناهية 

يِِّب} )اآل عمران: 179(. ِمَن الطَّ

الأن��م��ل��ة(:  )ب��ق��در  الح�شى  حجم   -

ما  واأن  بالحجم،  الحقيقة  يرى  فالبع�س 

ودقة،  فاعلية  الأكثر  هو  حجمًا  اأكبر  هو 

يركن  ما  وثاقة  هو  المناط  اأن  حين  في 

ق�سة  ال�سواهد  من  ذلك  على  ولنا  اإليه، 

احلصيات ترمز إىل تلك 
احلقيقة التي ال ميكن 

حتصيلها إال من مظانها 
وبعد جدٍّ وكدٍّ وسعي

59

م
 2

01
4 

ل
و

لأ
 ا

ن
ي
ر

�ش
ت
/

 2
77

د 
د

ع
ل
ا



{...َط��ْي��راً  اإليها  اهلل  اأر�سل  التي  الفيلة 

يٍل}  ن �ِشجِّ اأََباِبيَل * َتْرِميِهم ِبِحَجاَرٍة مِّ

)الفيل: 3-4( مع الفوارق بين قدرة الفيل 

وحجمه مع الأبابيل و�سالحها المتوا�سع.

اأو  لون  الح�شى )كحلية منقطة،   -

على  م�ستماًل  كان  ما  وهو  ال��ب��ر���ض(:  خ��ذ 

الباطل  مع  المواجهة  وكاأن  متعددة  األوان 

وال�سياطين المتنوعة لي�ست باأ�سلوب ووجه 

المعرفة  األوان  واحد. فالمطلوب تح�سيل 

الت�سليل  اأ���س��ال��ي��ب  لمواجهة  المختلفة 

والظفر  ال��ت��ف��وق  يحقق  ل��ك��ي  واأ���س��ك��ال��ه 

والن�سر ول يكون طعمة لالأباطيل.

يك�شر  اأن  )ي��ك��ره  ال��ح�����ش��ى  ُب��ن��ي��ة   -

من الحجارة(: اإّن طبع الإن�سان المادي 

جهد  باأقل  حاجاته  تح�سيل  اإل��ى  يميل 

كيفية  ع���ن  ال��ح��دي��ث  وع��ن��د  م���ب���ذول. 

الإم���ام  توجيه  نجد  الح�سى  تح�سيل 

ال�سادق Q: »... ويكره اأن تك�سر من 

 .
)3(

الحجارة كما يفعل كثير من النا�س..«

الجهد على  يوفر  ربما  ال�سهل  فالأ�سلوب 

المبتغى.  يحقق  ل  قد  ولكنه  الإن�����س��ان، 

الحقيقية  الأه�����داف  م��ع  ين�سجم  ول 

لتحقيق  ي�سعون  الحق  اأه��ل  واإن  للب�سر. 

اأنه   ...« ودق��ة  اأن��اة  بكل  الإلهية  الإرادة 

كل  التقاطًا  الجمار  ح�سى  يلتقط  ك��ان 

وي�ستحب  الأن��م��ل��ة،  ب��ق��در  منها  ح�ساة 

.
)4(

منقطة...« كحلية  اأو  زرق��ًا  تكون  اأن 

*كره ال�سّم من الح�سى
�سلب  هو   ما  اأّن  الإن�سان  يتوّهم  قد 

دون  المواجهة،  في  الأم�سى  ال�سالح  هو 

اإلى اأن مثل هذا قد يرتد على  اأن يلتفت 

الأ�ساليب  تنّوع  اإّن  بل  فيقتله،  �ساحبه 

يحّقق  ق��د  ال��ح��ال  مقت�سيات  بح�سب 

المطلوب. ومن هنا نمتدح اأ�سخا�سًا بلين 

العريكة، ونذّم اآخرين لفظاظتهم {َفِبَما 

َفّظاً  ُكنَت  َوَل��ْو  َلُهْم  ِلنَت  اهلِل  َن  مِّ َرْحَمٍة 

ِم��ْن َح��ْوِل��َك}  ��واْ  اْل��َق��ْل��ِب َلن��َف�����شُّ َغِليَظ 

)اآل عمران: 159(.

- عدد الح�شى )في كل مواجهة �شبع 

خ�سو�سّية،  ل��ه  ال��رق��م  وه���ذا  ح�����ش��ي��ات(: 

يكون  اأن  ويمكن  الموقف.  هذا  في  خا�سة 

الإن�سان  بين  التحدي  مواطن  اإل��ى  اإ���س��ارة 

واأعدائه، كما نتلم�سه من قوله تعالى: {ُزيَِّن 

َواْلَبِنيَن  النِّ�َشاء  ِمَن  َهَواِت  ال�شَّ ِللنَّا�ِض ُحبُّ 

ِة  َهِب َواْلِف�شَّ َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقنَطَرِة ِمَن الذَّ

َذِلَك  َواْلَحْرِث  َوالأَْنَعاِم  َمِة  اْلُم�َشوَّ َواْلَخْيِل 

ُح�ْشُن  ِع��ن��َدُه   
ُ
َواهلل ْن��َي��ا  ال��دُّ اْل��َح��َي��اِة  َم��َت��اُع 

اْلَماآِب} )اآل عمران: 14(، فما يزين للنا�س 

من هذه المفردات التي ت�سير لها الآية هو 

التي  ال�سياطين  ومنافذ  ال�سراع،  مو�سوع 
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يديها  بين  بذل  التي  الحقيقة  �سي�ستخدم 

تعالى.  اهلل  اإلى  العودة  طريق  في  جهده  

وهو قرار ل بد اأن يحمله معه عند عودته 

عن  بحثًا  المجتمع،  في  حياته  لممار�سة 

لم�سعاه  يكون  ذلك  عند  الحقيقة،  دقيق 

اهلل  اإل��ى  الم�سير  يكون  وعندها  معنى، 

تعالى �سعيًا في ك�سب ر�ساه.

الإن�سان  �سار  ذل��ك،  كل  تحقق  ف��اإذا 

الرمي  تكليفه وكان من�سك  ليوؤدي  جاهزًا 

من منطلق ب�سيرة ووعي مع ا�ستح�سار ما 

يترتب على ذلك من تغييرات في منهجه 

الثبات  اإّل  منه  يتطلب  ل  ال��ذي  الحياتي 

والمراقبة والم�سي قدمًا. وعندها ل تعود 

طعم  لها  بل  خاوية،  طقو�سًا  الحج  عبادة 

عذب ولمنا�سكها روح... واأي روح.

حبائلها.  في  الإن�سان  توِقع  قد  خاللها  من 

وارِم   ...«  :Q ال�����س��ادق  م��ولن��ا  ع��ن 

والذميمة  وال��دن��اءة  والخ�سا�سة  ال�سهوات 

.
)5(

عند رمي الجمرات...«

نعلم  اأن  بقي  ال��ح�����ش��ى:  رم���ي  ت��ك��رار 

يتوقف  ل  )ال�سبع(  الح�سيات  ه��ذه  اأن 

ت�ستخدم  بل  العيد،  يوم  على  ا�ستخدامها 

نطاق  وعلى  اأي�سًا،  التاليين  اليومين  في 

الرجم  كان  الأولى  المواجهة  ففي  اأو�سع. 

مقت�سرًا على الجمرة الكبرى )ال�سيطان 

النف�س  ه��وى  اإل��ى  يرمز  وال���ذي  الأك��ب��ر( 

»اأع��دى  ال��ن��ب��وي:  الحديث  م��ع  ان�سجامًا 

، حيث 
)6(

بين جنبيك« التي  نف�سك  عدّوك 

يعتبر جهاد هذه النف�س هو الجهاد الأكبر، 

وب��ع��ده��ا ي��ق��وم ب��رج��م ال��ج��م��رات الثالث 

رمز  ال�سغرى  الجمرة  التالي،  اليوم  في 

رمز  الو�سطى  والجمرة  الجن،  �سياطين 

الكبرى  الجمرة  اأن  كما  الإن�س،  �سياطين 

رم���ز ���س��ي��ط��ان ال��ن��ف�����س وه���واه���ا. وي��ك��رر 

ذل��ك ليوم اآخ���ر، ف��ي اإ���س��ارة اإل��ى اأن��ه لن 

يتراجع عن هذا الموقف الذي اتخذه، بل 

 م�ستدرك الو�سائل، الميرزا ح�سين النوري، ج10، �س58.( 1)

 الكافي، الكليني، ج4، �س224، ح2.( 2)

 بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج96، �س275.( 3)

 الكاف���ي، م.�س، ج4، �س477؛ في تتمة حديث الإمام ال�س���ادق ( 4)

Q، م.ن.

 المحجة البي�ساء، الفي�س الكا�ساني، �س207.( 5)

 الوافي، الكا�ساني، ج12، �س216.( 6)

الهوام�س

 ...« :Q عن موالنا الصادق
وارِم الشهوات واخلساسة 

والدناءة والذميمة عند رمي 
اجلمرات...«
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العباس:
بقية اآلباء وآخر المهاجرين
ظافر قطيع

العبا�س   P اهلل  ر�سول  عم  هو  المهاجرين،  واآخــر  الآبــاء  بقّية 

بن عبد المطلب بن ها�سم واأمه ُنتيَلة بنت جناب بن كليب. وهي اأول 

اأن  و�سببه  الك�سوة.  واأ�سناف  والديباج  الحرير  البيت  ك�َسِت  عربّية 

اأن تك�سو البيت فوجدته،  اإْن وجدته  العبا�س �ساع وهو �سغير فنذرْت 

ففعلت، وكان العبا�س اأ�َسنَّ من ر�سول اهلل P بثالث �سنين)1(.

شخصية العدد
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كان العباس يف اجلاهلية 
رئيسًا يف قريش وإليه كانت 

عمارة املسجد احلرام

*اإ�سالمه
اأ�سلم العبا�س قبل الهجرة وكان يكتم 

ر�سول  اإل���ى  يكتب  بمكة  وك���ان  اإ���س��الم��ه. 

من  وك��ان  الم�سركين.  اأخ��ب��ار   P اهلل 

الم�سلمين من يتقوون به ويكون لهم عونًا 

اإلى  الهجرة  اأراد  وحين  اإ�سالمهم.  على 

 :P قال له ر�سول اهلل ،P ر�سول اهلل

.
)2(

»ُمقامك بمكة خير«

 :P راف��ع مولى ر�سول اهلل  اأب��و  قال 

المطلب  عبد  ب��ن  للعبا�س  غ��الم��ًا  كنت 

وكان الإ�سالم قد دخَلنا اأهل البيت فاأ�سلم 

زوجة  -اأي  الف�سل  اأم  واأ�سلمت  العبا�س 

.
)3(

العبا�س- واأ�سلمُت

P مكانه من ر�سول اهلل*
P يعّظمه ويكرمه.  كان ر�سول اهلل 

رئي�سًا في  الجاهلية  العبا�س في  فقد كان 

قري�س واإليه كانت عمارة الم�سجد الحرام 

الم�سجد  ف��ي  ��ّب  َي�����سُ اأح����دًا  ي��دع  ل  حيث 

الحرام ول يقول فيه ُهجرًا، اأي فح�سًا من 

القول.

قري�س،  لأرح��ام  َو���س��وًل  العبا�س  ك��ان 

مح�سنًا اإليهم، ذا راأي �سديد وعقل غزير، 

"هذا   :P اهلل  ر���س��ول  ف��ي��ه  ق���ال  وق���د 

العبا�س بن عبد المطلب اأجود قري�س كفًا 

.
واأو�سلها" وقال: "هذا بقية اآبائي")4(

في   P اهلل  لر�سول  *رعايته 
مكة

اهلل  ر�سول  ع��ّم  طالب  اأب��ي  وف��اة  بعد 

P نالت قري�س من ر�سول اهلل P من 

الأذى ما لم تكن تناله منه في حياة عّمه 

P يعر�س  اأبي طالب، فكان ر�سول اهلل 

العرب  قبائل  على  الموا�سم  ف��ي  نف�سه 

يدعوهم اإلى اهلل ويخبرهم اأنه نبّي مر�سل 

يبّين  حتى  ويمنعوه  ي�سّدقوه  اأن  وي�ساألهم 

لهم اهلل ما بعثه به. وكان ممن ا�ستجاب 

فّلما  والخزرج،  الأو���س   P اهلل  لر�سول 

اهلل  ر�سول  مع  تواعدوا  الحج  اإل��ى  قِدموا 

العقبة، فلما اجتمعوا في  للقائه في   P

 P اهلل  ر�سول  لقاء  ينتظرون  َعب  ال�سِّ

جاءهم الر�سول ومعه عّمه العبا�س بن عبد 

اأنه على دين قومه،  المطلب، وكان ُيظهر 

فح�سر اللقاء ليتوّثق لر�سول اهلل P من 

القوم، وقد كان من كالمه معهم:

ما  اإل���ى  م��ح��م��دًا  دع��وت��م  ق��د  "اإنكم 
في  النا�س  اأعّز  من  ومحمد  اإليه  دعوتموه 

على  منا  ك��ان  م��ن  واهلل  يمنعه  ع�سيرته 

منعة  ق��ول��ه  على  منا  يكن  ل��م  وم��ن  ق��ول��ه 

قوة  اأه��ل  كنتم  ف��اإن  وال�سرف...  للح�سب 

بعداوة  وا�ستقالل  بالحرب  وب�سر  وجلد 

قو�س  عن  �سترميكم  فاإنها  قاطبة  العرب 

واح��دة ف��ارت��وؤوا راأي��ك��م.. ف��اإن كنتم ترون 

ومانعوه  اإليه  دعْوتموه  بما  له  وافون  اأنكم 

ذلك  من  تحّملتم  وما  فاأنتم  خالفه  ممن 

واإن كنتم ترون اأنكم م�سلموه وخاذلوه بعد 

.
الخروج به اإليكم فمن الآن فدعوه")5(

ر�سول  فبايعهم  جواب  بخير  فاأجابوا 

63اهلل P على ما اأجابوا والعبا�س بن عبد 
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يوؤّكد   P اهلل  ر�سول  بيد  اآخ��ذ  المطلب 

وقد  الأن�سار.  على  الليلة  تلك  البيعة  له 

بايعوا  الذين  الموؤمنين  كان حري�سًا على 

مخاطبًا:  فن�سحهم   P اهلل  ر���س��ول 

فاإّن  َجْر�سكم  اأخفوا  الأن�سار  مع�سر  »يا 

علينا عيونًا... ثم اإذا بايعتم فتفّرقوا اإلى 

.
)6(

محاّلكم واكتموا اأمركم«

*وقوعه في الأ�سر يوم بدر
يهاب  المطلب  عبد  بن  العبا�س  ك��ان 

قومه ويكره خالفهم، وكان يكتم اإ�سالمه، 

وكان له مال متفّرق في قومه، فلما خرجوا 

قتال  يريد  يكن  ولم  معهم  خرج  بدر  اإلى 

اأنه  عبا�س  ابن  عن  روي  وقد  الم�سلمين. 

بني  من  بمّكة  مّنا  كان  من  كان  قد  ق��ال: 

ها�سم قد اأ�سلموا فكانوا يكتمون اإ�سالمهم 

-خ��وف��ًا-  ف��َرق��ًا  ذل��ك  يظهرون  ويخافون 

وق��ري�����س  ل��ه��ب  اأب����و  عليهم  ي��ث��ب  اأن  م��ن 

 P ال��ن��ب��ي  ق���ال  ول��ه��ذا   .
)7(

فيوؤذونهم

لأ�سحابه يوم بدر: من لقي منكم العبا�س 

وطالبًا وعقياًل ونوفاًل فال تقتلوهم فاإنهم 

بقتالنا.  لهم  حاجة  ل  مكرهين  اأخرجوا 

ال�سنم  كاأنه  بدر  يوم  العبا�س  كان  لذلك 

فلما اأ�سره اأحد اأ�سحاب ر�سول اهلل، وكان 

واأما  بال�سخم-  لي�س  -اأي  رجاًل مجموعًا 

قوي  الج�سم  �سخم  رج��اًل  فكان  العبا�س 

و�سّد  اأ���س��ره  في  �سعوبة  يجد  فلم  البنية 

وثاقه.

*هجرته اإلى ر�سول اهلل
كان العبا�س بن عبد المطلب ي�ستاأذن 

ر�سول اهلل P في الهجرة اإلى المدينة، 

ِقم 
َ
وكان ر�سول اهلل P يقول له: يا عّم اأ

مكانك الذي اأنت به فاإّن اهلل تعالى يختم 

.
)8(

بك الهجرة كما ختم بي النبوة

ورد  خيبر  غ��زوة  في  النبي  ك��ان  ولما 

اأن��ه ق��د نال  اأه��ل مّكة  اإل��ى  خبر م��ك��ذوب 

و�سْحِبه،   P اهلل  ر�سول  من  الم�سركون 

اأن جاءه  اإلى  فحزن العبا�س و�ساءه ذلك، 

الخبر ب�سالمة ر�سول اهلل P وفتح خيبر 

َف�ُسرَّ بذلك العبا�س ولب�س ثيابه وغدا اإلى 

واأخبر  بالبيت  وط��اف  فدخله  الم�سجد 

قري�سًا بالأمر فكبت الم�سركون، و�ساءهم، 

واأت��وا  بمكة  الذين  الم�سلمين  ذل��ك  و�سّر 

 .P العبا�س فهّنوؤوه ب�سالمة ر�سول اهلل 

بالنبي  فلحق  ذلك  بعد  العبا�س  خرج  ثم 

.
)9(

بالمدينة

شخصية العدد
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اأ�سد الغابة في معرفة ال�سحابة، ابن الأثير، ج3، �س164.( 1)

م.ن، ج3، �س110.( 2)

الم�ستدرك، الني�سابوري، ج3، �س323.( 3)

اأ�سد الغابة، م.�س، �س165.( 4)

ال�سيرة النبوية، ابن ه�سام، ج2، �س55.( 5)

الطبقات الكبرى، ابن �سعد، ج4، �س322.( 6)

م.ن، �س323.( 7)

اأ�سد الغابة، ج3، �س165.( 8)

الطبقات الكبرى، م.�س، �س327.( 9)

ال�سيرة النبوية، ابن كثير، ج3، �س543.( 10)

تاريخ الطبري، م.�س، ج3، �س75.( 11)

ال�ستيعاب، ابن عبد البر، ج2، �س815.( 12)

الغدير، الأميني، ج7، �س301.( 13)

الهوام�س

لقي  العبا�س  اأن  ه�سام  اب��ن  وي���روي 

ر�سول اهلل P بالجحفة مهاجرًا بعياله، 

وقد كان قبل ذلك مقيمًا بمكة على �سقايته 

. وكان ذلك 
)10(

ور�سول اهلل P عنه را�س

ور�سول اهلل متوّجه مع الم�سلمين يريد فتح 

�سهد  وقد  للهجرة.  الثامن  العام  في  مكة 

مع ر�سول اهلل P فتح مكة.

*موقفه في حنين
بالم�سلمين  اأح��ي��ط  حنين  ي��وم  ف��ي 

ووّل��وا   P اهلل  ر�سول  عن  فانك�سفوا 

الأدبار ولم يبَق مع ر�سول اهلل P اإل 

واأه��ل  والأن�����س��ار  المهاجرين  من  نفر 

بن  كثير  عن  ال��زه��ري  روى  وق��د  بيته. 

المطلب  بن  العبا�س  اأبيه  عن  العبا�س 

P اآخ��ذ  ق��ال: »اإن���ي لمع ر���س��ول اهلل 

قد  البي�ساء  بغلته  ]لجام[  بحكمة 

�سجرتها بها، قال: وكنت امرءًا ج�سيمًا 

يقول   P اهلل  ور�سول  ال�سوت  �سديد 

اأيها  اأين  راأى:  النا�س ما  راأى من  حين 

على  يلوون  ل  النا�س  راأى  فلما  النا�س؟ 

�سيء، قال: يا عبا�س ا�سرخ »يا مع�سر 

مرة«. فناديت:  الأن�سار يا اأ�سحاب ال�سَّ

اأ�سحاب  مع�سر  يا  الأن�سار  مع�سر  يا 

لبيك..  لبيك  اأن  فاأجابوا  قال  ال�سمرة 

فيذهب الرجل منهم.. ثم يوؤم ال�سوت 

حتى ينتهي اإلى ر�سول اهلل P حتى اإذا 

ا�ستقبلوا  رجل  مائة  منهم  اإليه  اجتمع 

اهلل  ر�سول  فاأ�سرف  فاقتتلوا...  النا�س 

P في ركابه فنظر مجتلد القوم وهم 

.
)11(

يجتلدون فقال: الآن حمي الوطي�س«

كان رسول اهلل P يقول له: 
يا عم أَِقم مكانك الذي أنت 

به فأنت اهلل تعاىل يختم بك 
الهجرة كما ختم بي النبوة
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 :P يقول اهلل تعالى على ل�سان النبي

يَرٍة  {ُقْل َهِذِه �َشِبيِلي اأَْدُعو اإَِلى اهلِل َعلَى َب�شِ

وقال   .)108 )يو�سف:  ��َب��َع��ِن��ي}  اتَّ َوَم���ِن  اأََن���ْا 

�س  الكيِّ ه��و  »ال��م��وؤم��ن   :Q علي  الإم���ام 

 :Q ال�سادق  الإم���ام  وع��ن   .
)1(

الفطن«

.
)2(

»اْلَعاِلُم ِبَزَماِنه َل َتْهُجُم َعَلْيه اللََّواِب�ُس«

التكفير..
ضوابط اإلسالم وتطبيقات المسلمين
�سامر عجمي

قراءة في كتاب

66



اأّن  الدينّية  الن�سو�س  ه��ذه  تو�سح 

 R منهاج القراآن والنبوة واأهل البيت

منظومة  على  الموؤمن  تربية  على  يقوم 

العقالنّية،  اأهّمها:  والقيم،  المفاهيم  من 

الذكاء، اليقظة والب�سيرة وهي: »المعرفة 

في  وال��ب��اط��ل  ال��ح��ق  بين  بها  يمّيز  ال��ت��ي 

بالحوادث  العلم  ومنها   ،
)3(

والدنيا« الدين 

ال��واق��ع��ة وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه الأم��ة 

الموؤمن  على  يلتب�س  ل  بحيث  الإ�سالمية، 

الأم��ور.  عليه  تختلط  ول  بالباطل،  الحق 

الزمان:  هذا  في  الظاهرات  اأخطر  ومن 

ظاهرة التكفير.

بع�س  تطبيقات  في  التكفير  وظاهرة 

الجماعات المنت�سبة لالإ�سالم تعني اإباحة 

للم�سلم  حتى   - وال��ع��ر���س  وال��م��ال  ال���دم 

القتل  ومالِزمة   ،- التفكير  في  المختلف 

واأ�سبح  والتهجير.  وال��ه��دم  والتفجير 

لمطلق  نقي�سًا  الممار�سة  ف��ي  التكفير 

ال��ت��ف��ك��ي��ر. ل����ذا، ف����اإن ل��ل��ب��ح��ث ف���ي ه��ذه 

بالغة  وخ��ط��ورة  كبيرة  اأهمية  ال��ظ��اه��رة 

تقت�سي  درا�سة حقيقة التكفير، ومعاييره، 

و�سوابطه، و�سروطه.

كتاب  اأهمية  كانت  ال�سياق،  هذا  وفي 

وتطبيقات  الإ���س��الم  -�سوابط  »التكفير 

ال�سيخ  تاأليف  �س،   500 من  الم�سلمين-« 

عن  عبارة  بالأ�سل  وهو  بركات،  اأك��رم  د. 

ال��دك��ت��وراه من  الكاتب  بها  ن��ال  اأط��روح��ة 

الجامعة الإ�سالمية في لبنان عام 2014م.

ال�سوء  ت�سليط  باخت�سار  و�سنحاول 

على هذه الأطروحة في نقاط عّدة:

البحث  م�سادر  الأولــــى:  النقطة 

ومراجعه

- عدم مذهبة الم�سادر والمراجع   1

على  البحث  يقت�سر  ل��م  حيث  البحثية، 

235 م�سدرًا  م�سادر �سيعية، فمن �سمن 

منها  ال�130  ي��ق��ارب  م��ا  هناك  وم��رج��ع��ًا 

لعلماء وفقهاء اأهل ال�سنة.

معرفيًا،  الم�سادر  وت��ع��ّدد  تنوع   -  2

مختلفة،  معرفّية  حقول  اإلى  تنوعت  حيث 

والتف�سيرّية،  الحديثّية،  الم�سادر  ه��ي: 

وال��ك��الم��ّي��ة، وال��ف��ل�����س��ف��ّي��ة، وال��ف��ق��ه��ي��ة، 

والتاريخية،  الفقه(،  )اأ�سول  والأ�سولية 

والمعاجم اللغوّية.  

النقطة الثانية: تعدد مناهج البحث

يالحظ اعتماد الباحث تعّدد المناهج، 

ب�سبب تنّوع طبيعة المو�سوعات المبحوث 

على:  اع��ت��م��د  ف��ق��د  ال��ر���س��ال��ة،  ف��ي  عنها 

الو�سفي،  المقارن،  ال�ستقرائي  المنهج 

ظاهرة التكفری يف تطبيقات 
بعض اجلماعات املنتسبة 
لإلسالم تعني إباحة الدم 

واملال والعرض
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إنَّ الكافر يف القرآن هو من 
ليس مؤمنًا إميانًا واقعيًا باهلل 
ورسوله أو الرسالة، فال يشمل 
الكفُر املسلم إسالمًا ظاهريًا

)الفل�سفي  العقلي  المنهج  التحليلي، 

والكالمي(، والنقلي. 

النقطة الثالثة: من حيث ال�سكل

تتاألف الر�سالة من ثالثة اأبواب:

ف�سلين،  من  يتاألف  الأول،  ال��ب��اب   -

معنى  حول  تدور  مبحثان،  ف�سل  كل  وفي 

الإ�سالم والإيمان ومحّققاتهما.

ف�سلين،  من  يتاألف  الثاني،  الباب   -

وكل ف�سل من 4 مباحث، تدور حول الكفر 

وموجباته و�سوابطه في القراآن وال�سنة.

ف�سلين،  يتاألف من  الثالث،  الباب   -

ت���دور ح��ول  م��ب��اح��ث،   4 م��ن  وك���ل ف�سل 

العمل  دائ��رت��ي  ف��ي  التكفير  تطبيقات 

والعقيدة عند الم�سلمين. 

واخ��ت��ت��م��ت الأط�����روح�����ة ب��ال��ن��ت��ائ��ج 

والفهار�س.

النقطة الرابعة: م�سمون الر�سالة

م���ن ال���ط���رق ال��م��ع��ت��م��دة ف���ي ع��ر���س 

اأب��واب  ترتيب  ح�سب  ال��ت��درج  الم�سمون 

وف�����س��ول وم��ب��اح��ث الأط����روح����ة، ول��ك��ن 

من  الم�سمون  �سنعر�س  حجمها  لكبر 

ل  المجموعية  المو�سوعية  النظرة  خالل 

الترتيبية.

الـــقـــراآن  فـــي  ـــالم  ـــس الإ� *معنى 
وال�سنة

ت��ب��داأ الأط���روح���ة م��ن ال���ج���واب عن 

�سوؤال: ما هو الإ�سالم اأو الإيمان؟ وما هي 

اعتبار  يتم  اأ�سا�سها  على  التي  المعايير 

تحديد  لأن  موؤمنًا؟  اأو  م�سلمًا  ال�سخ�س 

معنى الإ�سالم والإيمان يو�سل اإلى معرفة 

معنى الكفر نتيجة التقابل بينهما.

بمعنى  لغة  الإ���س��الم  ال��ك��ات��ب  ي��ح��دد 

النقياد، وا�ستعمله القراآن بمعنى النقياد 

مو�سى،  اإب��راه��ي��م،  ن��وح،  الأن��ب��ي��اء:  بحق 

�سليمان، عي�سى R، مع وجود اختالف 

اللغوي  ال�ستعمالين  بين  وعمودي  اأفقي 

الإ���س��الم في  باعتبار  الأف��ق��ي  وال��ق��راآن��ي، 

اإل���ى اهلل ل مطلق  الن��ق��ي��اد  ال��ق��راآن ه��و 

باعتبار تفاوت درجات  النقياد، وعمودي 

الإ�سالم �سدًة و�سعفًا. اأما معنى الإ�سالم 

في ال�سنة فيمكن لحاظه من زاويتين:

1 - الإ�شالم الواقعي: بمعنى العتقاد 

الجازم في قلب الإن�سان، وهو الدين الحق 

الذي يكون ِمحور الآثار الأخروية.
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بمعنى  ال���ظ���اه���ري:  والإ�����ش����الم   -  2

الإقرار الل�ساني، وهو ما تترتب عليه اآثار 

الإ�سالم في الحياة الدنيا في خط عالقة 

النا�س بع�سهم ببع�سهم الآخر. 

الإ�سالمية  الــهــويــة  *محققات 
للفرد

ويذكر الباحث عن محققات الإ�سالم 

لل�سنة  ال���س��ت��ق��رائ��ي  بالتتبع  ال��ظ��اه��ري 

فر�سيات،  عدة  والعملية  القولية  النبوية 

واحدة  الإ�سالم  تحقق  في  يكفي  اأنه  وهي 

ال�سخ�س:  يقول  اأن  التالية:  الأم���ور  من 

اهلل،  اإل  اإل��ه  ل  يقول:  اأن  اأو  هلل،  اأ�سلمت 

مع  بال�سهادتين  اأو  بال�سهادتين،  ينطق  اأو 

اأو ال�سهادتين مع جملة  العتقاد بالمعاد، 

من فرائ�س ال�سريعة.

ث��م ي��در���س ال��ب��اح��ث الأح���ادي���ث من 

جهتين: من جهة ال�سند، ومن جهة المتن.

في  ومحققاته  الإيــمــان  *معنى 
القراآن وال�سنة

اأما بالن�سبة لالإيمان، لغة، فقد اختار 

الإن�سان  قلب  اإذعان  بمعنى  كونه  الباحث 

وبعد  القلبي.  الت�سديق  اأي  م��ا،  ل�سيء 

تف�سيلي  ب�سكل  والروايات  الآيات  درا�سة 

نف�سها  ه��ي  الإي��م��ان  محّققات  اأن  تبّنى 

اأن  بمعنى  الظاهري،  الإ�سالم  محققات 

القلب هو حقيقة  بال�سهادتين في  الإيمان 

الإيمان.

*معنى الكفر واآثاره في القراآن 
الإيمان،  البحث عن  النتهاء من  بعد 

والتكفير،  الكفر  عن  البحث  اإل��ى  انتقل 

ا�ستعرا�س  وبعد  اللغة.  في  الُكفر  وع��ّرف 

بنتيجة  خرج  بالتف�سيل  القراآنية  الآي��ات 

من  ه��و  ال��ق��راآن  ف��ي  الكافر  اأن  مفادها: 

اأو  اإيمانًا واقعيًا باهلل ور�سوله  لي�س موؤمنًا 

الر�سالة، فال ي�سمل الكفُر الم�سلم اإ�سالمًا 

ظاهريًا، وهو الأ�سل.

وبعدما ذكر م�ساديق الكافر القراآني 

القراآن  الكفر في  المترتبة على  والأحكام 

ت��وق��ف ال��ك��ات��ب ع��ن��د وج����وب ج��ه��اده��م، 

كونهم  جهة  م��ن  لي�س  اأن���ه  على  م��رك��زًا 

من  ب��ل  العقائدية،  الناحية  م��ن  69ك��ف��ارًا 
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الكفر يف السنة هو عينه 
باملعنى القرآين، يفيد لزوم 

النظر إىل الكافر باعتباره نظریاً 
يف اخللق واإلنسانية

ونكثهم  الموؤمنين  مع  للعهد  الخيانة  جهة 

وطعنهم في الدين الإ�سالمي والتاآمر عليه 

عليهم،  والع��ت��داء  للموؤمنين  والمحاربة 

يكون  معه  فالتعامل  المعتدي  غير  اأم���ا 

وبالن�سبة  والق�سط.  وال��ع��دل  بالإح�سان 

لأهل الكتاب فاإن الأ�سل في التعامل معهم 

دفاعي  لهم  والقتال  وال�سفح،  العفو  هو 

لرد العتداء.

*اآثار الكفر في الآخرة
من  بدءًا  للكفر  الأخروية  النتائج  اأما 

بالعذاب  وانتهاء  الكافر  توبة  قبول  عدم 

ثالثة  على  فتتوقف  القيامة  يوم  ال�سديد 

اأمور:

1 - ال���س��ت��م��رار ع��ل��ى ال��ك��ف��ر وع��دم 

التراجع عنه.

ال��م��ع��رف��ي في  ال��ق�����س��ور  ع���دم   -  2

الطالع على الدين الحق والبحث عنه.

3 - عدم اللتفات اإلى وجود دين حق 

غير الذي يعتقد به الكافر.

الثالثة  ه��وؤلء  اأح��د  الكافر  كان  واإذا 

فهو ل ي�ستحق العقاب بحكم العقل، حيث 

التح�سين  قاعدة  من  -انطالقًا  العقل  اإن 

معاقبة  بقبح  يحكم  العقليين-  والتقبيح 

اهلل لالإن�سان القاطع بخالف عقيدة دين 

الحق.

في  ومــوجــبــاتــه  الــكــفــر  *معنى 
ال�سنة

اأما الكفر في ال�سنة فهو عينه بالمعنى 

القراآني. وفي ال�سنة النبوية نقطة مهمة، 

باعتباره  الكافر  اإل��ى  النظر  ل��زوم  تفيد 

ن��ظ��ي��رًا ف��ي ال��خ��ل��ق والإن�����س��ان��ي��ة، فتبنى 

الأ�سا�س.  هذا  على  معه  العالقة  خطوط 

م�ساواة  ال�سنة:  في  ذلك  م�ساديق  ومن 

الزور  �سهادة  قبح  في  الم�سلم  مع  الكافر 

الكافرين،  ال��وال��دي��ن  ب��ر  وح�سن  عليه، 

وح�سن الوفاء بالعهد معه واأداء الأمانة له، 

واحترام حقوق الجيرة مع الكافر... اإلخ.

اأما موجبات الكفر في ال�سيرة النبوية 

والأحاديث فاإن النبي تعامل في ذلك على 

اأ�سا�س تطبيق �سابطة ال�سهادتين.

*�سبواط التكفير في ال�سنة 
ال�سنة  في  التكفير  ل�سوابط  وبالن�سبة 

عند  معتمدتين  �سابطتين  الباحث  ذك��ر 

بع�س الفقهاء:

قراءة في كتاب
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3 - تكفير المعتِقد بخلق القراآن.

4 - تكفير المعتِقد بِقدم العالم.

التمييز بين  وقال الموؤلف: »ل بد من 

العقيدة  خطاأ  وبين  وقبحه،  الفعل  �سوء 

فلي�س  التكفير.  وبين  جهة،  من  و�سّحتها 

ال�سالة  ترك  اأو  كالكبيرة  �سيئ  عمل  كل 

باطلة  عقيدة  كل  ولي�س  التكفير،  ي�ستلزم 

ت�ستلزم  ك��ذل��ك-  بكونها  الت�سليم  -م��ع 

�سابطة  عليها  انطبقت  اإذا  اإل  التكفير، 

التكفير«.

وهي  لالأحكام،  الجحود  �سابطة   -  1

كذلك باعتبار كون الجاحد م�سداقًا من 

م�ساديق تكذيب الر�سالة والر�سول، وعليه 

يكون منكرًا لر�سالة النبي فال يخرج بذلك 

الإ���س��الم  ك��ون  اأي  العامة  ال�سابطة  ع��ن 

والإيمان متمحورين حول ال�سهادتين.

الدينية.  ال�سرورة  اإنكار  - �سابطة   2

من  ثبوته  علم  ما  هي  الدينية  وال�سرورة 

نظر  اإل��ى  حاجة  دون  من  �سرورة  الدين 

وا�ستدلل عند المّطلع على الدين.

بالكالم حول تطبيق �سابطة  اأخذ  ثم 

التكفير الأ�سلية، لكونها هي المحور الذي 

ترجع اإليه ما اعتقد اأنه �سوابط م�ستقلة. 

ثم انتقل للبحث عن تطبيقات التكفير عند 

الم�سلمين في دائرتي العقيدة والعمل:

وذكر في دائرة العمل:

1 - تكفير الخوارج لمرتكب الكبيرة.

ابن  )راأي  ال�سالة  ت��ارك  تكفير   -  2

تيمية(.

3 - تكفير من حكم بغير ما اأنزل اهلل 

) �سيد قطب(.

بال�سالحين  يتو�سل  م��ن  تكفير   -  4

)الوهابية(.

وفي دائرة العقيدة:

1 - تكفير منكر روؤية اهلل بالإب�سار.

2 - تكفير المعتِقد بتحريف القراآن.

الكافي، الكليني، ج2، �س230.( 1)

م.ن، ج1، �س27.( 2)

التبيان في تف�سير القراآن، الطو�سي، ج6، �س205.( 3)

الهوام�س
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تجربة رائدة في
أنشطة األطفال

سلسلة ريحانة الثقافية:

حتقيق: بتول زين الدين

فتيات  اأمـــام  خطاب  لإلــقــاء  تح�سيره  فــي 

اهلل  حزب  عام  اأمين  ابت�سم  التكليف،  �سّن  بلغن 

اهلل(  )حفظه  اهلل  ن�سر  ح�سن  ال�سّيد  �سماحة 

اأ�ستعد  »اإنني  اأذن من يجل�س جانبه:  هام�سًا في 

لأ�سعب خطاب األقيه حتى اليوم«. فهل التعبير 

لالأطفال يتطّلب مجهودًا اإ�سافيًا اإلى هذا الحد؟ 

ت�سكيل  في  الق�س�سي  الأ�سلوب  ي�ساهم  وكيف 

�سخ�سّية الأطفال و�سقلها؟

*النتقاء فالحذر
في  �سعوبة  ع��ام��ًا(   30( م��ن��ال  تجد 

العربية  باللغة  ه��ادف��ة  ق�س�س  اخ��ت��ي��ار 

ت�ستحوذ على اهتمام طفلها وت�سرفه عن 

الآيباد، »ابني ل يحّب الكتب والورق« تقول 

اآ�سفة.

اأما يحيى )32 عامًا، موظف( فيبحث 

عن ق�س�سٍ تتنا�سب مع المرحلة العمرّية 

تربية
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لطفله ويتمّكن من خاللها من اإي�سال ما 

بي�سر،  تربوية  اإليه من مالحظات  ي�سبو 

من  يعمد  م��الذًا  طفله  �سرير  في  ويجد 

على  معينة  �سفات  اإ�سقاط  اإل��ى  خالله 

�سّيقة تو�سح لحميد  اآخر في ق�سة  طفل 

حميد  »ابني  ع��ن��اده:  نتائج  اأع���وام(   7(

التي  الق�س�س  م��ع  بحما�سة  يتفاعل 

اأق�سها عليه قبل النوم« يقول جازمًا.

تاجر(  عامًا،   47( بدوره  ر�سا  ويعّبر 

بع�س  م�����س��ام��ي��ن  م���ن  ان���زع���اج���ه  ع���ن 

الجانب  الطفل  تنمي عند  التي  الق�س�س 

بالعنف  ت��ارة  �سلبية،  بطريقة  العاطفي 

واأخ��رى  للتطبيق  المحّفز  الخيال  واإث��ارة 

تعاطيه  اأوانه في  ال�سابق على  »اللطف«  ب� 

ل  وت�سرفات  )كلمات  الآخ��ر  الجن�س  مع 

تتنا�سب والطفولة(.

للوقوف على �سروط الكتابة لالأطفال 

الأ�سا�سّية  والمعايير  والعنا�سر  واأهمّيتها 

المجال  ف��ي  المتخ�س�سة  قابلنا  ل��ه��ا، 

اأميمة  د.  ل��الأط��ف��ال  وال��ك��ات��ب��ة  ال��ت��رب��ّوي 

عّليق، ومدير مركز نون للتاأليف والترجمة 

ف�سيلة ال�سيخ ح�سن الهادي. 

*تجارب ناجحة
ولالإ�ساءة على التجارب الناجحة في 

مجال الكتابة للطفل، التقينا مدير مركز 

ال�سيخ  ف�سيلة  والترجمة  للتاأليف  ن��ون 

اأطلعنا على حيثيات  الهادي والذي  ح�سن 

»ري��ح��ان��ة  ل�سل�سة  وال��ت��ن��ف��ي��ذ  التخطيط 

للتاأليف  نون  مركز  اأعّدها  التي  الثقافية« 

المعارف  جمعية  ون�سرتها  وال��ت��رج��م��ة، 

الإ�سالمية الثقافية.
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اأهم  من  اأّن  ال��ه��ادي  ال�سيخ  لنا  بّين 

في  الم�ساهمة  للبرنامج  العامة  الأهداف 

تعزيز عالقة الفتيات باهلل تعالى والقراآن 

واأهل البيت R، اإلى جانب الم�ساهمة 

وال�سلوكية  الأخ��الق��ي��ة  القيم  غر�س  ف��ي 

وتطوير قدراته واإمكاناته الفطرّية روحّيًا 

وج�سدّيًا،  ونف�سّيًا  واجتماعيًا  وعقلّيًا 

بقيم  التعريف  في  الم�ساهمة  اإلى  اإ�سافة 

عن  ناهيك  ال�سهادة،  ومنزلة  المقاومة 

الأخ��ط��ار  م��ن  وح��م��اي��ت��ه��ن  تح�سينهن 

التربوّية والجتماعية.

مختلف  ت��راع��ي  ال��ري��اح��ي��ن  �سل�سة 

الق�س�سية  والمعايير  العمرية  المرحل 

للفتيات  موّجهة  وهي  والدينّية،  والتربوّية 

وهي  �سنة،   18 اإل��ى   8 عمر  م��ن  تحديدًا 

تت�سمن ثالث حلقات يبّينها ال�سيخ الهادي 

لنا على ال�سكل التالي:

1  - اأولى من عمر 8 - 11 �سنة، خ�س�س 
لها اإ�سدار »براعم النور«.

2 - ثانية من عمر 11 - 14 �سنة وهي التي 
خ�س�س لها اإ�سدار »�سباق الحياة«.

والتي  �سنة،   17  -  14 ثالثة من عمر   -  3
منها  وب���رام���ج  دورات  ل��ه��ا  اأف�����ردت 

لفترة  بالتح�سر  تتعلق  واأخرى  ثقافية 

الخطوبة والزواج.

يو�سح  م�ستويات،  ثالثة  حلقة  وك��ل 

�سل�سلة  اأن  اإل���ى  لف��ت��ًا  ن��ون  م��رك��ز  م��دي��ر 

الأولى  الحلقة  منها  �سدر  النور«  »براعم 

لثالثة م�ستويات:

الم�شتوى الأول: للمرحلة العمرية   -

من 8 - 9 �سنوات:

ويت�سمن اأربعة محاور:

تعرف  اأن�سطة  ويت�سمن  رب��ي«  »اهلل   -   1
ال��دي��ن وف��روع��ه،  اأ���س��ول  اإل��ى  الطفلة 

ماذا يحب اهلل وماذا ل يحب.

اأن�سطة  وفيه  الإن�����س��ان«  »اأن���ا  محور   -  2
تعرف الطفلة بنف�سها، وتعّلمها كيفية 

بناء �سخ�سيتها.

3 - محور »اأنا وعائلتي« له بعد تربوي.
4 - والمحور الأخير »اأنا وعالمي«.

سلسة الرياحني تراعي خمتلف 
املرحل العمرية واملعايری 

القصصية والرتبوّية والدينّية

ال�شيخ ح�شن الهادي
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- الم�شتوى الثاني: للمرحلة العمرية 

9 - 10 �سنوات:
الأرب��ع��ة  ال��م��ح��اور  اأي�����س��ًا  ويت�سمن 

العائلة  اإليها  ي�سيف  لكنه  الذكر  �سالفة 

والأ�سدقاء، ويتناولها بعناوين مختلفة:

ويبقى المحور الأخير للرفق بالحيوانات 

واأن�سطة اأخرى منها �سح اأو خطاأ.

للمرحلة  الــثــالــث:  *الم�ستوى 
العمرية 10 - 11 �سنوات:

في هذه المرحلة تتعّرف الفتاة:

1 - في المحور الأول: اإلى اأ�سول الدين.
2 - في المحور الثاني: اإلى �سّر التفا�سل 

بين النا�س »اأكرمكم اأتقاكم«.

اإلى �سّر ال�سعادة  - في المحور الثالث:   3
الأه��ل،  م�ساعدة  كيفية  العائلة،  في 

اآثار بّر الوالدين.

- ويبقى المحور الأخير اإلى الأعمال التي 

واآثار  منها،  الحّد  و�سبل  البيئة  تلّوث 

هذا التلوث على الإن�سان والمخلوقات 

الأخرى.

بدليل  م����زّودة  ن�سخة  ك��ل  اأن  ُي��ذك��ر 

 )C.D( م��دم��ج��ة وب��اأق��را���س  ل��ل��م��دّر���س 

وبدفتر اأن�سطة.

المجموعة  هذه  اإع��داد  على  وي�سرف 

فريق من المخططين والمتخ�س�سين في 

مهارة  يمتلكون  والذين  التربوي،  المجال 

خبراء  عن  ف�ساًل  لالأطفال،  الكتابة  في 

فنيين.

وب��ال��ح��دي��ث ع���ن اأب�����رز ال�����س��ع��وب��ات 

الإع����دادّي����ة ق���ال ال�����س��ي��خ ال���ه���ادي اإن��ه��ا 

خالل  م��ن  ال��م��ج��ّرد«  »ت�سهيل  ف��ي  تتمّثل 

ال�سورة  الن�س،  عنا�سر:  ثالثة  ات��ح��اد 

الآفاق  »اإن  ال�سيخ:  ف�سيلة  ويتابع  واللون. 

الم�ستقبلّية للم�سروع هي في اإنتاج برامج 
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والأ�سلوب  الم�سمون  م�ستوى  على  مميزة 

وال�سكل ل�سرائح الأطفال المختلفة للفتية 

»�سباق  �سل�سلة  اإ�سدارات  واإكمال  اأي�سًا، 

وت�سميم  اأن�����س��ط��ة  دف��ات��ر  م��ع  ال��ح��ي��اة« 

التو�سع  و�سيتم  تفاعلية،  بطريقة  ال�سالة 

الجامعيات  لت�سمل  الم�ستهدفة  بال�سريحة 

كذلك  ال��م��دار���س  ط��ال��ب��ات  فقط  ولي�س 

المتزوجات«.

*كما يقراأون يكونون
مرئي  غير  ج�سرًا  الق�س�س  »تبني 

�سيدخله  ال����ذي  وال��ع��ال��م  ال��ط��ف��ل  ب��ي��ن 

م�����س��ت��ق��ب��اًل، وت�����س��ع��ى م���ن خ���الل ال��ِع��ب��ر 

الأخالقية والأحداث ال�سيا�سّية والتجارب 

تجّهز  اأن  اإل��ى  تحويها  التي  الجتماعّية 

الطفل للحياة الم�ستقبلية«. 

واإذ ُتلفت الدكتورة عّليق اإلى اأن اأبطال 

الق�س�س ي�ساعدون الطفل على »التماهي 

بالجميل والقوي والح�سن« ت�سدد على اأّنها 

هوؤلء  بحياة  حياته  مقارنة  على  ت�ساعده 

ل  وما  ي�سبهها  ما  اإل��ى  والتعرف  الأبطال 

ي�سبهها فيها«، وبالتالي اإلى اإيجاد التوازن 

في حياته.

الق�س�س  ت�ساعد  اأخ���رى،  جهة  م��ن 

الأف�سل  الطريقة  »معرفة  على  الأطفال 

ل��ل��ت��ع��ب��ي��ر ع���ن ال��م�����س��اع��ر وال���ع���واط���ف 

مردفة  ال��ك��ات��ب��ة،  ت�سيف  والأح��ا���س��ي�����س« 

الو�سائل  اأف�سل  م��ن  ه��ي  »الق�س�س  اأّن 

التعليمية لأنها من اأقوى الو�سائل في نقل 

المعارف والحقائق«.

ية في المعنى والمبنى *خ�سو�سّ
الأطفال  ق�س�س  تحقق  حتى  ولكن، 

النتائج �سالفة الذكر، يفتر�س بمن يكتب 

اأم��ورًا  العتبار  بعين  ياأخذ  اأن  لالأطفال 

عّدة، تعّددها لنا الخبيرة التربوّية:

1 - ن�سر فكرة »محورية اهلل« في �سبيل 
المنت�سرة  الإن�سان  محورّية  فكرة  تعديل 

الآن في معظم الق�س�س.

2 - تر�سيخ وبلورة روح »حب الجمال«.
العلمي  ال��ف�����س��ول  روح  ت��ق��وي��ة   -  3

والت�ساوؤل عند الطفل.

*تعّرف اإليه قبل اأن تكتب له 
�سروط  للطفل  الكتابة  في  ك��ان  واإذا 

لها  اأن  ���س��ّك  ف��ال  بالم�سمون،  متعلقة 

الدكتورة  اأميمة عّليق

تبني القصص جسراً غری مرئي 
بني الطفل والعامل وتسعى 

من خالل الِعرب أن جتّهز الطفل 
للحياة املستقبلية

تربية
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وال�سكل.  بالمبنى  تتعلق  ومعايير  عنا�سر 

فتقول:  عّليق  الدكتورة  ذلك  على  تطلعنا 

ويعرف  الطفل  يحب  اأن  للكاتب  ب��ّد  »ل 

ميزاته وقدراته في كل عمر من الأعمار. 

كتابة  ف��ن  ع��ل��ى  الط����الع  عليه  اأن  ك��م��ا 

النهاية،  الحبكة،  )ال��ب��داي��ة،  الق�س�س 

يكون  واأن  ال�سخ�سيات....(،  العقدة، 

واأن  بها،  الكتابة  يريد  التي  للغة  متقنًا 

مع  والمفاهيم  القيم  تلفيق  ف��ن  يمتلك 

الأ�سلوب الأدبي والق�س�سي«.

*مراعاة المراحل العمرّية
اأما نوع الق�س�س الذي يجب تقديمه 

الدكتورة  فتبّينه  عمر،  كل  في  لالأطفال 

عّليق اأنه على ال�سكل التالي:

ق�س�س  ���س��ن��وات:   5  -  4 ع��م��ر  م��ن   -  1
ب�سيطة تتكلم عن ال�سح والخطاأ وعن 

الحق والباطل.

2 - من 6 - 8 �سنوات: ق�س�س تدور حول 
اهلل وترتبط بالأ�سول الأخالقية.

3 - من 9 - 12 �سنة: ق�س�س تدور حول 
ال��ن��م��اذج الإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي ي��ج��ب اأن 

يقتدي بها الطفل.

التي  الق�س�س  �سنة:  ال�13  - فوق عمر   4
 - الديني  المجتمع  تنمية  على  توؤكد 

مطالعة الن�سو�س العرفانية والرمزية 

المتعلقة بالدين.

إذا كان يف الكتابة للطفل 
شروط متعلقة باملضمون، 

فال شّك أن لها عناصر ومعايری 
تتعلق باملبنى والشكل

77

م
 2

01
4 

ل
و

لأ
 ا

ن
ي
ر

�ش
ت
/

 2
77

د 
د

ع
ل
ا



الق�سة  ه��ذه  تعك�س  ل  الحقيقة،  ف��ي 

وجهًا من وجوه الخطاأ في التعامل فح�سب، 

الفهم  ه���ي:  ظ��اه��رة  اأي�����س��ًا  تعك�س  اإن��م��ا 

ولعل  وجهلها.  ال�سرعية  للفتاوى  الخاطئ 

ن�سبة الأ�سخا�س الذين يت�ساءلون با�ستمرار 

عن  اأذهانهم  في  تر�ّسخ  خا�س  فهم  عن 

بها.  ي�ستهان  ل  ال�سرعية  الفتاوى  بع�س 

الدين  علماء  من  العديد  يوؤكده  ما  وه��ذا 

مبا�سرة  ترتبط  ح��الت  يواجهون  ال��ذي��ن 

وبالتالي  الفتوى.  وتف�سير  بالخطاأ في فهم 

تطبيقها عمليًا في الواقع، وهو ما اأّكده لنا 

�سماحة ال�سيخ محمد توفيق المقداد، مدير 

مكتب الوكيل ال�سرعي العام للقائد �سماحة 

اعتبر  ال��ذي   ، الخامنئي  علي  ال�سيد 

الفتاوى الشرعية

حتقيق: هداية طه

لم يكد فوؤاد )25عامًا( ينهي حديثه مع اأبيه حتى ارت�سمت عالمات 

الغ�سب وال�ستغراب على وجه الوالد، الحاج ح�سين، الذي قال لولده: 

»هذا العمل حرام«... فوؤاد لم يكن لديه اأّي نّية لفعل اأمر حرام لكنه 

معه  عقدها  التي  المالية  ال�سفقات  من  النوع  هذا  اأن  زميله  من  اقتنع 

يندرج تحت عنوان الم�ساربة والم�ساربة في الإ�سالم م�سروعة.

وكان فوؤاد قد اتفق مع زميله اأن يعطيه مبلغًا من المال بغية ت�سغيله 

في ال�سوق فترة من الزمن على اأن يدفع له مبلغًا مقطوعًا كل �سهر قدره 

200 دولر مع العلم اأن هذا التفاق يتنافى مع اأحكام الم�ساربة.

والفهم 
الخاطئ
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عن  ي�ستف�سرون  ُكثرًا  اأ�سخا�سًا  هناك  اأن 

وهم  ال�سرعية  الفتاوى  مع  تتطابق  ل  اأمور 

لالأ�سف يعملون بها لأنهم فهموها كذلك ثم 

ي�ساألون ليتفاجوؤا بعدم م�سروعيتها«.

*نماذج و�سور
اأن  اأ�سمع  كنت  »لطالما  ف���وؤاد:  ي��ق��ول 

الم�ساربة في الإ�سالم م�سروعة. وكنت قد 

قراأت عنها عدة مرات لكن الأمر ا�ستبه علّي 

في فهم �سروطها«. واإذا كان فوؤاد واحدًا من 

الفتوى  تفا�سيل  َفهم  عليهم  التب�س  الذين 

ال�سرعّية، فثمة اآخرون يجتزئون الفتوى ول 

يعملون بها كما وردت فعليًا في م�سادرها. 

والحديث يطول هنا في هذا المجال..

1 - بع�س الن�ساء، على �سبيل المثال، يرتدين 
اأف��ت��ى  م��ق��ّل��ده��م  اأن  بحجة  البنطلون 

ال�سروط  اإل��ى  يتعرفن  اأن  دون  بجوازه 

»يجوز  اإنه  اإذ  الفتوى..  بهذه  المرتبطة 

ذلك �سرط اأن ل يكون مج�ّسمًا لمفاتن 

 17( رن��ا  للفتنة..«.  موجبًا  اأو  ال��ب��دن 

البنطلون  ارتدائها  في  ت��رى  ل  عامًا( 

اأن��ا  نتناق�س  كنا  »لطالما  اإ���س��ك��ال  اأّي 

زلت  ول  المو�سوع  ه��ذا  في  ورفيقاتي 

حتى الآن مقتنعة اأن ارتداءه جائز«.

2 - في هذا ال�سياق اأي�سًا، تندرج الفتاوى 
�سهر  ف��ي  ال�سفر  بمو�سوع  المتعّلقة 

رم�سان، ويلتب�س على بع�س الأ�سخا�س 

اأن  يظّنون  اأ�سخا�س  فثّمة  َفهمها. 

اإلى حد الترّخ�س في  مجرد الو�سول 

والعودة  الإفطار  لهم  يجيز  ال�سيام 

اإلى مكان الإقامة وهذا لي�س  مبا�سرة 

�سحيحًا. فطبقًا للفتوى على الم�سافر 

الو�سول  ولي�س  الم�سافة  كل  يقطع  اأن 

فقط اإلى حّد الترّخ�س.

تروي  الفتوى؛ بدون ق�سد  - وفي مخالفة   3
�سالم )35 عامًا( ما حدث معها باأ�سف 

وندم: »هجرني زوجي مدة خم�س �سنوات. 

تاأثرت لذلك ف�سمعت من جاراتي وبع�س 

المّدة  ه��ذه  ال��زوج��ة  هْجر  اأن  رفيقاتي 

بعدها.  فتزوجت  الطالق،  بمثابة  يعتبر 

اإل اأنني علمت بعد ذلك ببطالن زواجي 

الأول  زوج��ي  من  طلَّق 
ُ
اأ لم  لأن��ي  الثاني، 

وت�سيف:  ال�سرعي«.  الحاكم  عند  حتى 

بعدما  كال�ساعقة  الخبر  علّي  وقع  »لقد 

نف�سي  األوم  لكني  المو�سوع.  من  تاأكدت 

اإلى  اأرج��ع  الأم��ر ولم  اأتاأكد من  لأن��ي لم 

الحكم ال�سرعي ال�سحيح«.

هناك أشخاص ُكرث يستفسرون 
عن أمور ال تتطابق مع الفتاوى 

الشرعية، وهم لألسف يعملون بها

ال�شيخ محمد توفيق المقداد
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4 - ومن الأمثلة التي قد تبدو غريبة للوهلة 
الأولى اإل اأنها تعّد �سيئًا طبيعيًا و�سائعًا 

الأخ��ت  زوج  اعتبار  القرى:  بع�س  في 

)ال�سلف(  ال���زوج  اأخ  اأو  )ال�����س��ه��ر( 

بما  يحُرم.  ل  اأن��ه  اأي  َمحرم«  »ن�سف 

يعني اأن الأخت ت�ستطيع اأن ت�سّلم على 

حجاب،  ب���دون  ي��راه��ا  اأن  اأو  ال�سهر 

كما  لل�سلف  بالن�سبة  الأم����ر  ك��ذل��ك 

يعتقدون. وت�سير تقوى )36 عامًا( اإلى 

ب�سكل  الأم��ر  ه��ذا  تالحظ  كانت  اأنها 

يوجد  »ل  وت�سيف:  قريتها،  في  كبير 

اأي اأ�سا�س في الدين اأو في الفتاوى بما 

يتعلق بهذا الأمر لكن النا�س ت�سيع مثل 

هذه الأمور بنف�سها«.

مكان  ال�سرعية  ب��الأح��ك��ام  للجهل   -  5
وتجدر  اأي�سًا.  النا�س  من  الكثير  لدى 

تزيين  مهنة  اأن  اإل���ى  ه��ن��ا  الإ����س���ارة 

ن�����س��ائ��ي( التي  ال�����س��ّي��دات )ك��واف��ي��ر 

محل  ه��ي  ال���رج���ال  ب��ع�����س  يمتهنها 

اإلى  النظر  كان  ف��اإذا  �سرعي،  اإ�سكال 

�سعر المراأة ل يجوز فهل يجوز لم�سه 

وتزيينه؟

6 - من الأمثلة الأخرى في هذا ال�سياق ما 
الملتزمات،  الفتيات  اإحدى  به  قامت 

فقد طلبت الطالق من خطيبها بعد اأن 

اتهمته  بال�سرقة كما تبّين لها بالَمْنَدل 

العّرافات،  اإح��دى  عند  �سربته  ال��ذي 

اأن  الإن�سان  على  يحرم  اأن��ه  العلم  مع 

يرّتب اآثارًا على هذا الأ�سا�س الوهمي. 

دام  فما  ال�سرعية  الناحية  م��ن  اأم��ا 

لي�س عند هذه الفتاة �سهادة �ساهدين 

الحاكم  اإل��ى  ت��دع��وه  اأن  فلها  عدلين 

حلف  واإذا  اليمين  ليحلف  ال�سرعي 

فلي�س لها عليه �سيء.

*للظاهرة اأ�سبابها:
ال�سرعية،  للفتاوى  الخاطئ  للفهم  اإّن 

تعك�س  ال��ت��ي  الخا�سة  اأ�سبابه  ت��ح��دي��دًا، 

تنّوعها اإجابات مدير مكتب الوكيل ال�سرعي 

ل�سماحة ال�سيد علي الخامنئي  ال�سيخ 

محمد توفيق المقداد عند �سوؤالنا: ما هي 

اأبرز الأ�سباب التي تدفع النا�س اإلى تكوين 

َفهم خاطئ للفتاوى ال�سرعّية؟

الأح��ي��ان يكون   م��ن  »ف��ي كثير  اأج���اب: 

بنف�سه  المرء ويجيب  ال�سوؤال مبهمًا في�ساأل 

�سماحته.  ي��ق��ول  ال��م��ط��روح«  ال�����س��وؤال  ع��ن 

النوع  هذا  عن  بعمق  ر  ُتعبِّ ق�سة  وي�ستذكر 

من الأ�سئلة: �ساأل اأحد الأ�سخا�س ذات يوم 

بالدنا  في  التالي:  ال�سوؤال  المراجع  اأح��د 

الأدوي��ة  �سناعة  في  تدخل  اأوراق��ه��ا  �سجرة 

اأن  حين  في  للتدفئة  ت�ستخدم  واأغ�سانها 

هي  فهل  للع�سافير  طعامًا  تعتبر  بزورها 

بح�سب  المرجع  ج���واب  ج��اء  وق��د  ح���الل؟ 

باأنها   - الأدوية  ال�سوؤال - �سناعة  مفرو�س 

حالل، فاأ�ساع ال�سخ�س اأّن مرجعه اأحّل نبتة 

الح�سي�سة! وي�سيف �سماحته مبت�سمًا: »هذا 

ينطبق على المثل العراقي الذي يقول: ِدبها 

)اجعلها( برقبة عالم واطلع منها �سالم«.

عدم استيفاء السؤال لكاّفة 
ن فهمًا خاطئًا عن  التفاصيل ُيكوِّ

الفتوى املراد حتصيلها لدى السائل
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اأّن  �سماحته  يعتبر  مّت�سل،  �سياق  في 

التفا�سيل  ل��ك��اّف��ة  ال�����س��وؤال  ا�ستيفاء  ع��دم 

ن فهمًا خاطئًا  واإي�ساحها من قبل ال�سائل ُيكوِّ

ال�سائل.  لدى  تح�سيلها  المراد  الفتوى  عن 

المف�سل  غير  ال�سوؤال  اأّن  �سماحته  وي��وؤّك��د 

�سيكون جوابه غير �ساٍف اأو غير دقيق.

ال�����س��وؤال  طبيعة  ك��ان��ت  واإذا 

وط���ري���ق���ة ط����رح����ه م����ن اأه������ّم 

الفهم،  ه��ذا  لتكوين  الأ���س��ب��اب 

ال�سخ�سّية  الج���ت���ه���ادات  ف����اإن 

في  م��ه��م��ًا  دورًا  تلعب  ال��ن��ا���س  ع��ن��د 

»يعمد  ���س��م��اح��ت��ه:  ي��ق��ول  اأي�����س��ًا.  ذل���ك 

الأح��ك��ام  تف�سير  اإل���ى  الأ���س��خ��ا���س  بع�س 

ا�ستنتاجاتهم  ح�سب  الفتاوى  اأو  ال�سرعّية 

وي�ست�سهد  ال��خ��اط��ئ��ة«.  وا�ستنباطاتهم 

بمثال عن امراأة اعتبرت اأن الإ�سالم ظالم 

للمراأة في ق�سية الميراث و»غاب عنها اأّن 

الخ�سو�س  بهذا  �سروط  و�سع  بمقدورها 

ف��ي ع��ق��د ال�����زواج، وه���ذا م��ا اأج����ازه لها 

الإ�سالم  اأن  اأي�سًا  العلم  )مع  الإ���س��الم«. 

مثل  »للذكر  قاعدة  على  الَوَرثة  بين  وازن 

حظ الأنثيين« التي تنّم عن عدالة وا�سحة 

في توزيع الميراث لأن ال�ساب اإذا اأراد اأن 

يتزّوج عليه اأن ينفق على زوجته ويدفع لها 

مقابل  له  فحّق  والموؤّجل  المعّجل  المهر 

ذلك اأن ياأخذ �سعف ما اأخذته اأخته التي 

زوجها  يقوم  منزل  اإل��ى  بالزواج  �ستنتقل 

فيه بالإنفاق عليها وعلى اأ�سرته ف�ساًل عن 

المهر الذي �سيدفعه لها(.

اإلى  �سماحته  ي�سير  مت�سل،  �سياق  في 

وال�سائعة  الخاطئة  ال�ستنتاجات  من  اأن 

الوافي، الكا�ساني، �س128.( 2)بحار الأنوار، المجل�سي، ج1، �س213.( 1)

الهوام�س

الُخم�س  توزيع  م�ساألة  النا�س  بع�س  ل��دى 

بدون اإجازة وهذا الأمر ل يجوز اأي�سًا.

اإلى  ي��رّده  اآخ��ر  �سببًا  �سماحته  ويقّدم 

ال�ستف�سار  اأو  ال�سرعي  الحكم  اأخ��ذ  عدم 

ع���ن ال��ف��ت��وى م���ن م�����س��ادره��ا الأ���س��ل��ي��ة 

ويو�سح قائاًل: »اأغلب الأ�سخا�س يعتمدون 

الأحكام  تطبيقهم  في  والقال  القيل  على 

ي�ساأل  اأن  ال�سروري  من  اإنما  ال�سرعية، 

الأحكام  يطبق  ل  كي  ين  المخت�سّ الإن�سان 

ب�سكل خاطئ«. وي�سيف: »العلم راأ�س الخير 

كّله ويجب اأخذه من مورده ال�سحيح«.

ويختم �سماحته بالحديث المنقول عن 

الإمام ال�سادق Q: »ليت ال�سياط على 

الحالل  في  يتفقهوا  حتى  اأ�سحابي  روؤو�س 

.
)1(

والحرام«

اأن  نعي  اأن  لنا  ب��د  ل  المح�سلة،  ف��ي 

التفّقه في الدين واجب علينا تح�سيله كما 

قال الإمام ال�سادق Q: »من لم يتفّقه 

.
)2(

في دين اهلل.. لم يزّك له عماًل«
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ن�سرين اإدري�س قازان

لها،  بانتظاره  ا�ستاأن�ست  ال�سهادة  هي 

طوال  لمالقاتها  �سوقًا  باحتراقه  فرحت 

�سنوات، فتراها تواكبه وهو يقتحم الخطر 

تح�سينًا  الإ�سرائيلية  المواقع  اأ�سعب  في 

واأعمق الأودية حيث تمكث  اأعلى الجبال، 

وبرد  ال�سيف  ح��ّر  في  ال��ذئ��اب..  كمائن 

شهيد الدفاع عن المقّدسات
 القائد علي حسين ناصيف )أبو عباس(

اسم األم:  فاطمة شمص  
محل وتاريخ الوالدة:  بوداي 

1965/10/20

الوضع االجتماعي: متأهل وله 6 
أوالد  

رقم السجل: 211/ 139
تاريخ االستشهاد: أثناء قيامه 

بواجبه الجهادي 2012/9/30
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م�سيرته  عبا�س  اأبو  الحاج  كتب  بعطائها، 

بوداي  بلدة  فابن  والجهادّية.  ال�سخ�سّية 

ه تاأخذه  الذي كان ر�سيعًا عندما كانت اأمُّ

معها اإلى الأر�س لم�ساعدة زوجها بالحرث 

والبذر، ترّبى بين اأح�سان ال�سجر ورحابة 

الحياة  عّلمته  ال�����س��م��اء.  و���س��ف��اء  الأف���ق 

واأن  الأق��وي��اء،  ي�سقل  العي�س  �سنك  اأن 

�سبرًا  الحكمة  م��ع  ي��ورث  اإّن��م��ا  ال�سمت 

وال�سبُر معراج الموؤمنين..

دور  يلعب  ك��ان  ال�سبعة،  اإخوته  اأكبر 

الأم والأب على حدٍّ �سواء مع اإخوته اأثناء 

عمل والديه في الحقل، فتغبط الن�سوة اأّمه 

على عونه لها.

لفت علي، الطفل، الأنظار اإليه بوعيه 

المبكر وقدرته على تقدير الأمور وهو لم 

يبلغ العا�سرة من عمره، فارت�سمت الجّدية 

ورافقته حتى  وفي ت�سرفاته،  على محياه 

كُبر وا�ستّد ع�سده.

�سنًا  ال���ط���الب  اأ���س��غ��ر  »ع���ل���ي«  ك���ان 

ذك��اوؤه  لمع  وق��د  ال�سف  ف��ي  اأق��ران��ه  بين 

ب��ال��ري��ا���س��ي��ات، وج���ّد ف��ي درا���س��ت��ه حتى 

تخّرج من المهنّية في اخت�سا�س التكييف 

والتبريد.

*عملّية موقع كفرحونة البداية
اإلى جانب درا�سته، انت�سب اإلى �سفوف 

بالعمل  وب���داأ  للمقاومة،  العامة  التعبئة 

باذًل جهدًا  له من وقت،  تي�ّسر  بما  معهم 

اإن  وما  للجهاد.  نف�سه  تح�سير  �سبيل  في 

ب�سفوف  التحق  حتى  المهنية  من  تخّرج 

النوعية  العملية  في  م�ساركًا  المجاهدين 

الثلج، اأّيام طويلة ق�ساها في العراء الذي 

الهجرة  طريق  في  الوجود  بدفء  ُي�سعره 

اإلى اهلل..

*عارفًا م�سيره وم�سيره
فترة  منذ  ا�ست�سهد  عبا�س  اأبو  الحاج 

الأر����س،  على  يم�سي  ظ��ّل  ولكنه  طويلة 

واأمثاله اإنما ُيتركون بيننا ع�سى اأن نلتم�س 

من نورهم الرباني قب�سًا يعيننا في �سلوك 

طريق الحق.

اإن�سانًا عارفًا  »اأبو عبا�س« قائدًا كان، 

ياأخذه  فلم  الم�سير،  وكيف  م�سيره،  اأين 

موقعه الجهادي اإلى مكاٍن غير الذي اأراد 

اهلل«..  �سبيل  في  »مجاهدًا  فيه:  يكون  اأن 

حّد  - على  لياقة  لل�سهادة   اأن  اأدرك  لأنه 

 - اللقي�س  ح�سان  ال�سهيد  القائد  تعبير 

الحثيث  ال�سعي  عليه  ال�سهادة،  اأراد  ومن 

لمالقاتها..

*ي�سبه باأخالقه عطاء ال�سماء
ال�سماء  كثيرًا  ت�سبه  التي  ب��اأخ��الق��ه 

ما إن تخّرج من املهنية حتى 
التحق مشاركًا يف العملية 
النوعية التي قادها الشهيد 
موقع  الشاعر« على  »رضا 

كفرحونة
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على  ال�ساعر«  »ر�سا  ال�سهيد  قادها  التي 

التي  الم�ساركات  وتوالت  كفرحونة.  موقع 

وكّلما  والأحبة،  الرفاق  وجوه  فيها  غابت 

رحل رفيق تح�ّسر قائاًل: )زمط(..

ت�����درج اأب�����و ع��ب��ا���س ف���ي ال��م��ق��اوم��ة 

الإ�سالمية، وكُثر غيابه المتكرر عن عائلته 

واأولده ال�ستة الذين كانوا ينتظرونه قرب 

بين ذراعيه  به، يجل�سهم  يتعلقون  الباب، 

ويغدق عليهم من الحنان ما ين�سيهم اأيام 

الغياب.

نفو�سهم  ف��ي  وزرع  اأولده  ���س��اَح��ب 

الخ�سال الحميدة، وخاط اأرواحهم بحّب 

.R اهلل وحب الر�سول واأهل بيته

*هدفنا في الحياة ر�سا اهلل
ال��ذي  المتوا�سع  ال�سغير  بيته  ف��ي 

ير�سم الزهد ت�سققات في جدرانه، كانت 

تعلو �سحكاته واأولده منذ ال�سباح الباكر، 

الفر�س  يغتنم  ك��ان  ويتحّدثون.  يلعبون 

ر  ق�سّ ف��اإن  الحياة،  على  لتوعيتهم  دوم��ًا 

»اعملوا  ل��ه:  ق��ال  المدر�سة،  في  اأح��ده��م 

�سي�سهل  كيف  و�سترون  واآخرتكم  لربكم 

الدنيا  فلي�س في هذه  اأموركم،  تعالى  اهلل 

�سيء.. وكّل هدفنا فيها هو العمل لآخرتنا 

من اأجل اإر�ساء اهلل تعالى«.

كان الحاج »اأبو عبا�س« رجاًل محت�سبًا 

اأمامه،  م�سّرعة  الرحيل  ُفر�س  يرى  وهو 

وكلما هّم باقتنا�س اإحداها فّرت من بين 

ممزوجًا  دفينًا  �سعورًا  اأن  غير  اأ�سابعه. 

نقطة  ال�سهادة هي  اأن  ينّبئه  كان  باليقين 

اأجور  يوّفي  اإنما  تعالى  اهلل  لأن  الختام، 

حرب  انتهت  وكّلما  �سبيله،  في  العاملين 

لما  متح�سٍر  ح��دي��ُث  �سمعه  اإل��ى  وتناهى 

المعارك  �ساحة  العمر و�سارت  م�سى من 

»توّكل  عبا�س:  اأبو  الحاج  اأجابه  لل�سباب، 

على اهلل، اإذا اأرادنا اهلل اأخذنا اإليه«.

*تموز 2006
ك��ان ظ��ّل��ه م��وج��ودًا ف��ي ك��ل المحاور 

ارتح  له  يقال  اأن  ير�سى  ول  والميادين، 

تموز  وفي حرب  ف��الن..  ذلك  ليفعل  اأنت 

بين  ال��ن��زال  �ساحة  ك��ان��ت   ،2006 ال��ع��ام 

ال�سهيوني،  وال��ع��دو  عبا�س  اأب���و  ال��ح��اج 

مواجهات  دارت  حيث  بعلبك  منطقة  في 

أمراء الجنة
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عنيفة بين المقاومة وقّوة من الكوماندو�س 

�سابطًا  عبا�س  اأب���و  ال��ح��اج  خاللها  قتل 

اإ�سرائيليًا، فاإذا ما خمد اأوار الحرب ولم 

اأبو عبا�س منهكًا  الغبار عاد  اإّل  يبَق منها 

اإلى بيته ليرتاح وي�ستعد لجولة جديدة.

ف���ي الآون������ة الأخ����ي����رة ���س��ار ال��ح��اج 

الرجل  وه��و  بالعزلة،  ياأن�س  عبا�س  اأب��و 

م�ساركة  على  يحِر�س  ال��ذي  الجتماعي 

ي�ستق�سي  واأتراحهم،  اأفراحهم  الجميع 

اأخبار النا�س فور عودته ليقوم بواجبه في 

و�سل اأرحامه، اأو ي�ساأل عن عوائل ال�سهداء 

اأو يتفّقد الفقراء،  اأحوالهم،  ويطمئن عن 

في  م�سكلته  لحل  ينتظره  من  يق�سد  اأو 

وقت يكون اأحوج النا�س اإلى الراحة، ولكن 

الراحة  ح��الوة  نف�سه  ت��ت��ذوق  اأن  هيهات 

وثمة ما يجُب القيام به..

*اإلى ر�سوان اهلل
على  ال�سباحي  القهوة  فنجان  ك��ان 

�سغيرة،  بحديقة  المحاط  منزله  �سرفة 

والأن�����س  التفكر  م��ن  ق�سيرة  �سفٍر  فترة 

و�سبحيات  الأر���س  وحب  الطبيعة  بجمال 

قبل  اليوم،  ذلك  في  وكعادته،  الأق��ارب.. 

اأن ينطلق اإلى عمله اأزاح �ستار الليل وجل�س 

يتاأّمل �سروق ال�سم�س على جبهته ال�سمراء 

المنحوتة بخيوط العمر والتعب.. وبهدوئه 

عمله.  اإل��ى  متوّجهًا  عائلته  وّدع  المعهود 

موعٍد  وف��ي  الزمن،  من  غ��ّرة  حين  وعلى 

ال�سهادة م�سى  قَطَعه منذ زمن طويل مع 

اأبو عبا�س اإلى حيُث ر�سى اهلل اأكبر..

ا�ست�سهد اأبو عبا�س اأثناء قيامه بواجبه 

تفا�سيل  كل  كانت  ال��ذي  وه��و  الجهادي، 

عمره مربوطة بواجبه الجهادي.

رحل اأبو عبا�س.. بعد عمر مديد ق�ساُه 

في خندق الحق يقارع الباطل، وترك اإرثًا 

من حياة تحاكي الوجدان اأن: هكذا تكون 

القادة..

يقصد من ينتظره حلّل 
مشكلته يف وقت يكون أحوج 

الناس إىل الراحة
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�سارة املو�سوي خزعل

عدو األمعاء

*النفخة
هي انتفاخ غير طبيعي وزيادة في قطر 

البطن م�ساحب ل�: اإ�سهال، اإم�ساك، وجع في 

متراكمة  �سوائل  اأو  غازات  قرقرة،  البطن، 

في المعدة، الأمعاء الدقيقة، الكولون.

فالغاز في القناة اله�سمية )المريء، 

ياأتي  والغليظة(  الرفيعة  الأمعاء  المعدة، 

من م�سَدرْين طبيعيين اثنين هما:

1 - ابتالع الهواء.
2 - تحلُّل بع�س الأطعمة بوا�سطة بكتيريا 

حميدة )غير موؤذية(.

*اأ�سباب عديدة
اأ�سباب  ال��غ��ازات  ت��ك��ّون  وراء  تكمن 

عديدة هي:

الجهاز  ف��ي  الوظيفي  ال���س��ط��راب   -  1
اله�سمي )الكولون الع�سبي(.

2 - التدخين والنارجيلة.
3 - التخمة.

4 - الإم�ساك.
5 - العادة ال�سهرية.

6 - اأْكل الطعام بطريقة �سريعة.
7 - قّلة الحركة والريا�سة.

يعاني معظم النا�س، اإن في بع�س الأحيان اأو ب�سكل دائم، مما ي�سمى بالنفخة 

والغازات. وقد ي�سبب ذلك حرجًا واإزعاجًا لهم. وقد تثني هذه النفخة 

اأو الغازات البع�س عن ممار�سة اأعمالهم اليومية ب�سورة �سحيحة. فما هي 

عوار�س النفخة؟ وما هي الأ�سباب الفيزيولوجية والغذائية لها؟ وكيف 

يمكن التقليل من عوار�سها اأو التخل�س منها؟

تغذية
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8 - م�سغ العلكة لوقت طويل.
9 - ا�ستعمال الق�سبة اأو الق�ّسة عند تناول 

الم�سروبات.

*الأ�سباب الغذائية
في  الأغ���ذي���ة  بع�س  ه�سم  ���س��وء  اإن 

م�سببات  اأح���د  يعتبر  الدقيقة  الأم��ع��اء 

النفخة وذلك نتيجة اأمور عدة هي:

الحليب  ���س��ك��ر  م���ن:  ال��ح�����س��ا���س��ي��ة   -  1
)ال���الك���ت���وز( - ���س��ك��ر ال�����س��ورب��ي��ت��ول 

القليلة  الأط��ع��م��ة  ف���ي  ال��م�����س��ت��خ��دم 

الخالية  والعلكة  الحرارية  ال�سعرات 

من ال�سكر - �سكر الفروكتوز )البديل 

الحلويات  ف��ي  الأب��ي�����س(  ال�سكر  ع��ن 

والع�سائر.

2 - م�ساكل في البنكريا�س.
3 - مر�س ال�سيلياك.

الخ�سار،  في:  )الموجودة  الألياف:   -  4
والفواكه، والحبوب الكاملة والبقول(.

ال��ب��ق��ول،  الأغ����ذي����ة:  ب��ع�����س   -  5
الب�سل،  الملفوف،  العد�س، 

الجزر، الم�سم�س، الخوخ...

6 - الإكثار من تناول الم�سروبات الغازية.
الملح  لأن  الملح،  تناول  من  الإك��ث��ار   -  7
ي����وؤدي اإل����ى اح��ت��ب��ا���س ال�����س��وائ��ل في 

الأمعاء. 

إن سوء هضم بعض األغذية 
يف األمعاء الدقيقة يعترب أحد 

مسببات النفخة
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ب��ال��ده��ون  غ��ن��ّي��ة  ت���ن���اول وج���ب���ات   -  8
وال�سعرات الحرارّية.

*كيف نتخّل�س من النفخة؟
في  وم�ستقاته  الحليب  ع��ن  ابتعد   -  1
عالجًا  ُخ��ذ  اأو  منه  الح�سا�سية  ح��ال 

اأو  الحليب  �سكر  ه�سم  في  ي�ساعدك 

تناول اللبن.

2 - ابتعد عن الحلويات القليلة ال�سعرات 
اأو  بال�سوربيتول  الم�سّنعة  الحرارّية 

تلك الم�سّنعة بالفروكتوز.

3 - ابتعد عن الم�سروبات الغازّية.
4 - قّلل من تناول الأطعمة الد�سمة.

5 - ابتعد عن الع�سائر.
واحدة  دفعة  بكثرة  البقول  تتناول  ل   -  6
ال��ح��م�����س -  ال��ع��د���س -  )ال���ف���ول - 

ال��وق��ت نف�سه ل  ال��ب��ازي��ال...(، وف��ي 

تمنع نف�سك من فوائدها.

7 - ا�ستهلك بكميات اأقل الماأكولت التي 
ت�سبب النفخة والغازات  كالملفوف..

8 - اعتدل في تناول الخ�سار والفاكهة.
9 - ل تن�َس تناول كميات منا�سبة من الماء، 
والأطعمة  الملح  تناول  في  تعتدل  واأن 

الممّلحة، الجاهزة والمعلبة. 

الأع�ساب )اليان�سون،  تناول �سراب   -  10
النعناع...( فهي ت�ساعد في  ال�سومر، 

التخّل�س من الفقاقيع التي تتكون في 

الجهاز اله�سمي.

اأو  طعامك  اإل��ى  الزنجبيل  اأ���س��ف   -  11
م�سروبك ال�ساخن، فقد تبّين اأنه يقّلل 

من  الأم��ع��اء  اإف���راغ  وي�سّرع  ال��غ��ازات 

محتوياتها.

التي  للماأكولت  الح�سا�سية  تختلف 

�سخ�س   من  والغازات  النفخة  ت�سبب  قد 

يعاني  ال��م��ث��ال،  �سبيل  فعلى  اآخ���ر.  اإل���ى 

تناول  عند  النفخة  من  الأ�سخا�س  بع�س 

الآخ��ر  البع�س  ينزعج  بينما  البقوليات، 

ع��ن��د ت��ن��اول ال��خ�����س��ار وال��ح��ل��ي��ب.. ل��ذا، 

حاول اأن تدّون الطعام الذي ُيزعجك في 

مفكرتك.

*طريقة تناول الطعام
اإن طريقة تناول الطعام توؤثر في تكّون 

الغازات.

1 - ام�سغ الطعام جيدًا.
2 - ا���س��رب ب��ه��دوء وم��ن ال��ك��وب )ب��دون 
اأبي  بن  علي  الإم���ام  ال�سلمون(. عن 

ط��ال��ب Q، ق���ال: »ق��ال 

تختلف احلساسية للمأكوالت 
التي قد تسبب النفخة من 

شخص  إىل آخر

تغذية
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الماء  ��وا  م�����سّ  :P اهلل  ر���س��ول  لنا 

يكون  منه  فاإنه  عبًا،  تعبوه  ول  م�سًا، 

.
)1(

الُكباد ]وجع الكبد[«

�سغيرة  ال��غ��ذائ��ّي��ة  وج��ب��ات��ك  اج��ع��ل   -  3
وموّزعة على النهار.

4 - ابتعد عن العلكة.
*طريقة اإعداد الطعام

في  ي�ساعد  الماء  في  البقول  نقع  اإّن 

التخّل�س من بع�س الغاز وذلك لأن الغاز 

يتحّلل في الماء. وكذلك فاإن �سلق البقول 

ال��غ��ازات  م��ن  اأك��ب��ر  ق��در  م��ن  يخّل�سك 

بعد  مبا�سرة  منها  التخل�س  �سرط  على 

�سلقها، واإ�سافة ماء اآخر لإكمال الطبخ. 

من  التخل�س  الأ�سلم  من  فاإنه  وكذلك 

البقول  وغ�سل  المعلبات  ف��ي  ال�سائل 

المعّلبة اإْن اأمكن.

*الريا�سة هي الدواء الأمثل
ت�ساعد الريا�سة الجهاز اله�سمي في 

واأ�سلم،  اأ�سرع  ب�سورة  محتوياته  تفريغ 

وبالتالي تقّلل من بقاء الطعام في الأمعاء، 

وراء  الأ�سباب  بع�س  زوال  اإلى  ي��وؤدي  مما 

البكتيريا  بوا�سطة  الطعام  كتحّلل  النفخة 

اأو الإم�ساك اأو غيره.

*الأدوية
ي�����س��اع��د في  ق��د  الأدوي������ة  ب��ع�����س  اإن 

التخل�س من النفخة وهي معدة ل�:

1 - التخل�س من الغازات كالفحم.
2 - تقوية ع�سالت الأمعاء.

- ال��م�����س��اع��دة ع��ل��ى ه�����س��م ج��زي��ئ��ات   3
كالإنزيمات  اله�سم،  ال�سعبة  الطعام 

اله�سمية.

الكافي، الكليني، ج6، �س381.( 1)

الهوام�س
89

م
 2

01
4 

ل
و

لأ
 ا

ن
ي
ر

�ش
ت
/

 2
77

د 
د

ع
ل
ا



في�سل الأ�سمر

*من النثر العربي
من كلمات الأديب الم�سري الراحل اإبراهيم عبد القادر المازني:

فما  الكفاية،  يجاوز حّد  يكاد  ل  اأو  قليل،  والذي عندك  تعطي  اأن  الجود  اأجود 

يخاف  ل  ماًل  اأوتي  َمن  ي�سخو  اأن  اإعجابًا،  اأو  كثيرًا  ثناًء  ي�ستحق  مما  ول  بغريب، 

فناوؤه، وُقْل مثل ذلك في كّل ف�سيلة، وخّلة كريمة، و�سفة من �سفات الخير.

الم�ستح�سنة  ال�سفات  من  غيرها  اأو  ال�سجاعة  اأو  الكرم  في  مقاًل  هذا  ولي�س 

ي�ستطاع  ونق�س  عيب  من  الإن�سان  في  ما  كل  اإّن  اأقول  اأن  اأردت  واإنما  المحمودة، 

خلقة  خرج  ما  اإل   - الأق��ل  على  ما  حّد  اإل��ى   - وتثقيفه  وتهذيبه  وتقويمه،  عالجه 

وفطرة عن حد ال�سحة كل الخروج، فال عالج له ول �سبيل اإلى اإ�سالٍح فيه، فاإنك 

اإذا جاء �سِيّقًا  ُتو�سع الراأ�س  اأن  اأو  اأن ُتذهب حدبة الأحدب،  ل ت�ستطيع - مثاًل - 

بالخلقة، ليت�سنى لح�سوه اأن يبلغ الغاية من النماء، ولكنك فيما عدا هذا الذي تقل 

فيه حيلة الإن�سان، ل يعجزك اأن ت�سلح وته�ّذب على قدر ما ُرِزقت من فطنة وقدرة 

وح�سن تدبُّر.

كشكول

 األدب
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*من ال�سعر العربي
في  كتبها  �سهيرة،  ق�سيدة  دنقل  اأمل  الراحل  الم�سري  لل�ساعر 

ال�سبعينات من القرن الما�سي، يدعو فيها اإلى عدم ال�سلح مع العدو، 

ومما ورد فيها:

ل ت�سالح على الدم .... حتى بدم

ل ت�سالح ولو قيل راأ�س براأ�س

اأكّل الروؤو�س �سواء؟

اأقلب الغريب كقلب اأخيك؟

اأعيناه عينا اأخيك؟

وهل ت�ساوي يٌد... �سيُفها كان لك

بيٍد �سيُفها اأثكلك؟

�سيقولون :

جئناك كي تحقن الدم

جئناك، كن - يا اأمير - الحكم

�سيقولون :

ها نحن اأبناء عم

قل لهم: اإنهم لم يراعوا العمومة فيمن هلك

واغر�س ال�سيف في جبهة ال�سحراء

اإلى اأن يجيب العدم

اإنني كنت لك

فار�سًا واأخًا واأبًا ومَلك.

*من غريب القراآن الكريم
ال�ساخة: ال�ساّخة �سدة �سوت ذي المنطق، يقال �سّخ ي�سّخ �سخًا فهو �ساّخ، 

ُة} )عب�س: 33( اأي القيامة. اخَّ قال تعالى: {َفاإَِذا َجاءِت ال�شَّ

وُح}  َوال��رُّ اْلَماَلِئَكُة  {َتْعُرُج  تعالى:  قال  �سعود،  في  العروج ذهاب  العروج: 

)المعارج: 4( {َفَظلُّواْ ِفيِه َيْعُرُجوَن} )الحجر: 14(، والمعارج الم�ساعد، قال 

تعالى: {ِذي اْلَمَعاِرِج} )المعارج: 3(، وليلة المعراج �ُسميت ل�سعود الدعاء فيها، 

يُِّب} )فاطر: 10(. وعرج عروجًا  َعُد اْلَكِلُم الطَّ اإ�سارة اإلى قوله تعالى: {اإَِلْيِه َي�شْ

وعرجانًا م�سى م�سي العارج اأي الذاهب في �سعود.

91)بت�سرف من: المفردات في غريب القراآن للراغب الأ�سفهاني(.
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R من بالغة اأهل البيت*
 ،P اهلل  ر�سول  اأم��ام  ال�سخا�س  اأح��د  ُذك��ر 

من  وه��ذه  ال��ق��راآن«.  يتو�سد  ل  رج��ل  »ذاك  فقال: 

وهي  الغريبة،  والكنايات  العجيبة،  ال�ستعارات 

فاأما  ذم.  والآخ��ر  م��دح،  اأحدهما  معنيين:  تحتمل 

المدح فهو اأن يكون المراد به اأنه ل ينام عن قراءة 

مع  والت�سّرف  به  بالتهجد  ليله  يقطع  بل  القراآن، 

جعله  ك��اأن��ه  ل��ه  المتو�سد  كالنائم  فيكون  ت��الوت��ه، 

و�سادة لخده. 

اأن  فهو  الذم:  يحتمل  الذي  الآخر  المعنى  واأما 

بخازن  فلي�س  للقراآن  حافظ  غير  اأنه  المراد  يكون 

اأوعيته، فاإذا نام لم يكن  من خزنته، ول وعاء من 

متو�ّسدًا له.

لل�سريف  النبوية  المجازات  م��ن:  )بت�سرف   

الر�ضي(.

*من ذخائر الأدب
ر�سالة الغفران: هي عمل اأدبي لأبي العالء المعّري، تعتبر من اأجمل ما كتب 

وال�سخ�سيات  وال�سعير  النعيم  في  الأحوال  ت�سف  ر�سالة  وهي  النثر،  في  المعّري 

هناك، وقيل اإن »دانتي«، موؤلف كتاب »الكوميديا الإلهية« اأخذ عن اأبي العالء فكرة 

كتابه وم�سمونه.

النقدي. وقد  العربي  التراث  اأعظم كتب  العالء من  الغفران لأبي  تعّد ر�سالة 

كتبها ردًا على ر�سالة ابن القارح، وهي ر�سالة ذات طابع روائي حيث جعل المعري 

وال�سعراء  الأدب��اء  فيها  يحاور  عجيبة  اأدبّية  خيالية  لرحلة  بطاًل  القارح  ابن  من 

واللغويين في العالم الآخر. وقد و�سف فيها بلوغ ابن القارح لل�سماء العليا بف�سل 

مًا  مطعِّ هناك،  القارح،  ابن  حال  فو�سف  الجنة  اإل��ى  رفعته  التي  الطيبة  كلماته 

تلك  ا�ستقى  وقد  الجنة.  نعيم  بها  ي�سف  �سعرية  واأبيات  قراآنية  باآيات  الو�سف 

الأو�ساف من القراآن الكريم م�ستفيدًا من معجزة الإ�سراء والمعراج، اأما الأبيات 

ال�سعرية فقد �سرحها وعّلق عليها لغويًا وَعرو�سيًا وبالغيًا.

)عن ويكيبيديا(.

أدب ولغة

92



*نكتة نحوية
عن الح�سين بن ال�سميدع الإنطاكي، قال: كان عندنا باإنطاكية 

عامل من حلب وكان له كاتب اأحمق. فغرق في البحر )�سلنديتان( 

الكاتب  ذلك  فكتب  الع�دو،  بها  يق�سد  التي  الم�سلمين  مراكب  من 

عن �ساحبه اإلى العامل بحلب يخبره: »ب�سم الل�ه الرحمن الرحي���م. 

اعلم اأيها الأمير -اأعزه الل�ه تعالى- اأن �سلنديتين اأعني: مركبين قد 

�سفقا من جانب البح�ر اأي: غرقا من �سدة اأمواجه فهلك من فيهما 

اأي: تلفوا«.

فكتب اإليه اأمير حل���ب: »ب�س�م الل�ه الرحمن الرحيم، ورد كتابك 

وا�ستبدل  ا�سفعه،  اأي:  كاتبك  اأّدب  قراأناه،  اأي:  وفهمناه  و�سل  اأي: 

به اأي: اعزله، فاإنه مائق اأي: اأحمق، وال�سالم اأي: انق�سى الكتاب«.

*ا�سٌم ومعنى
يا�سر: 

َي�ُسَر الأمُر: �سُهل وهان. قال تعالى: 

{�َشَيْجَعُل اهللُ َبْعَد ُع�ْشٍر ُي�ْشًرا}، {َوَمْن 

َيتَِّق اهللَ َيْجَعْل َلُه ِمْن اأَْمِرِه ُي�ْشًرا} فهو: 

يا�سر، اأي �سهل وهّين.

ُي�ْسر  كان في حالة  خ�ُس:  ال�سَّ وي�ِسر 

وغنًى، اّت�سع عي�ُسه، فهو: يا�سر اأي غنّي.

*الأجوبة الم�سكتة
اأكثم: ما الذي يبكيك؟ فقال  - بكى �سفيان بن عيينة يومًا، فقال له يحيى بن 

بم�ساحبتك.  ُبليت   ،Pاهلل ر�سول  اأ�سحاب  مجال�سة  بعد  اأن��ه  يبكيني  �سفيان: 

فاأجاب يحيى بن اأكثم: اإذًا، فاإن م�سيبة اأ�سحاب ر�سول اهلل بمجال�ستك بعد ر�سول 

اهلل اأعظم من م�سيبتك بمجال�ستي بعد اأ�سحابه.

- روي عن اإيا�س القا�سي اأنه قال: ما غلبني اأحد قط، �سوى رجل واحد، وذلك 

الب�ستان  اأن  عندي  �َسِهد  رجل  علّي  فدخل  بالب�سرة،  الق�ساء  مجل�س  في  كنت  اأني 

الفالني ) وذكر حدوده ( هو ملك فالن، فقلت له: كم عدد �سجره؟ ف�سكت، ثم قال: 

منذ كم َيحكم �سّيدنا القا�سي في هذا المجل�س؟ فقلت: منذ كذا. فقال: كم عدد 

خ�سب �سقفه؟ فقلت: الحق معك، واأجزت �سهادته.
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دميا جمعة فواز

مشكلتي: أقول »نعم« 
وفي داخلي أصرخ »ال«

ال�سالم عليكم، ا�سمي باقر وعمري 19 �سنة، م�سكلتي اأنني ل اأجيد قول 

كلمة »ل«، ما يجبرني على اأن اأخ�سع دومًا لإرادة الآخرين وم�ساريعهم.

 اأكون برفقة اأ�سدقائي ول اأعرف كيف اأواجههم، �سدقًا، باأفكاري، فاإْن 

كنت مري�سًا، اأخاف اأن اأرف�س م�ساركتهم في لعب مباراة كرة القدم حتى 

ل يكرهوني واأ�سطر اأن اأتعالى على اآلمي من اأجلهم. كما اأنني منذ فترة 

قررت اأن اأ�ستري مالب�س جديدة وكنت اأهّم بالخروج حين �ساألني اأخي اإن 

احترامه..   اأفقد  اأن  خ�سيَة  اإياه  فاأعطيته  المال  اأقر�سه  اأن  اأ�ستطيع  كنت 

كيفما تحركت واأينما ذهبت اأواجه مواقف مخجلة واأ�سعر بال�سيق والرغبة 

في اأن اأعّبر ب�سدق و�سفافية عما اأريده واأن ل اأبالي اإْن وجدني رفاقي اأنانيًا 

اأو اعتبرني اأخي طماعًا..

لكم  اأر���س��ل  لأن  ودفعني  اآلمني  م��ا  واأك��ث��ر 

م�سكلتي اأنني منذ اأ�سبوع تقريبًا كنت محَبطًا 

واأ�سعر بال�سيق وقد رجوت جميع من اأعرفه 

لنم�سي  يرافقوني  اأن  واأ�سدقاء  جيران  من 

واعتذر  اأح��د  يوافق  فلم  القرية  في  يومين 

بالدرا�سة  ان�سغالهم  مّدعين  مني  الجميع 

وعدم الرغبة بت�سييع الوقت!

وقتي  اأم�سي  بينما  ب��ي  يفّكر  اأح���د  ل 

الآخ����رون  ي��ري��ده  ب��م��ا  بالتفكير 

م���ن���ي وم�����ا ي��ف��رح��ه��م. 

اأطلب  اأن  ارتاأيت  لذلك 

م�ساعدتكم.

شباب
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الحل
ن�سكر ثقتك بنا وم�ساركتنا م�سكلتك. من المفيد اأن تعرف 

اأّن ما تعاني منه لي�س م�سكلة بحّد ذاتها اإّنما هو �سوء تقدير للظروف 

اأو اأ�سلوب تفكير خاطئ نوعًا ما.

فقد اعتبرت اأنك ل تجيد قول كلمة )ل(، والحقيقة هي اأنك تخ�سى اأن تكون 

�سريحًا فُتنبذ من الآخرين ما يجعلك تنقاد ب�سهولة مع ما يريدون، لأجلك اأنت 

ل لأجلهم.. بمعنى اآخر، تلعب مع رفاقك رغم مر�سك حّتى ل يكرهوك، وتعطي 

اأخاك المال حتى ل تفقد احترامه لك، وبذلك فاإّن اهتمامك ين�سّب على ذاتك 

و�سورتك ولي�س على خدمتهم.

�سديقي باقر، عليك في البداية اأن تنّمي ثقتك بنف�سك وتتاأّكد اأّن من يحبك 

العك�س،  على  بل  يريحك،  عّما  �سراحة  له  عّبرت  اإن  منك  ينزعج  لن  ب�سدق 

�سيحترم رغباتك. كما ينبغي اأن تقّدر موقف اأ�سدقائك وتحترم رغبتهم مهما 

كانت اأ�سبابهم غير منطقية بالن�سبة لك لأنهم �سادقون وعليك اأن تت�سّرف على 

هذا الأ�سا�س.

وطبعًا، الإيثار ومجاهدة اأنف�سنا لم�ساعدة اأحدهم، ل عالقة له بم�سكلتنا. 

لذلك، �سنقدم اإليك مجموعة خطوات م�ساعدة في هذا المو�سوع:

وقتًا  يمنحك  ما  للتفكير،  مهلة  منه  اطلب  خدمة،  اأحدهم  منك  َطلب  اإذا   - 1
لمعرفة اإن كان الأمر المطلوب يتنا�سب مع قدراتك اأم ل. 

اأن المو�سوع يفوق طاقتك اعتذر باأ�سلوب مهذب، وكن  ثم في حال وجدت   - 2
لكن  تريد،  ما  تقول  اأن  باإمكانك  تقول:  فالقاعدة  مبّرراتك.  في  وا�سحًا 

المهم »كيف« تقوله.

ومن ناحية اأخرى لو ا�ستطعت اأن تدّلهم على َمن قد ي�ساعدهم، فاقتراحك 

كفيل بجعلهم ي�سعرون اأنك مهتم لأمرهم.

اأنهم  منها  بتوقعات  الآخ��ري��ن  م�ساعدة  على  موافقتك  تقُرن  ل  واأخ��ي��رًا،   - 3
تعتاد  اأن  اأخرى،  رّد الجميل لك يومًا، فيما عليك، من جهة  مجبرون على 

على خدمة الآخرين وانتظار الأجر الأخروي... فالب�سر قد يتنا�سون ولكن  

اهلل ل ين�سى.

الصديق باقر
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تفّقدت فاطمة بح�سرة هاتفها الخلوي للمرة العا�سرة 

المظلم  الطريق  وتح�ّس�ست  جانبًا  و�سعته  الأق���ل.  على 

جل�س  حيث  الجلو�س  غرفة  اإل��ى  ب�سعوبة  و�سلت  اأمامها. 

قربه  جل�ست  ال�سمعة.  �سوء  على  الطعام  يتناول  والدها 

تتاأفف وتكرر ال�سيناريو نف�سه: ».. لن ياأتي التيار الكهربائي 

طوال الليل... وبطارية هاتفي فارغة تمامًا.. ماذا �ساأفعل؟ 

لن اأ�ستطيع التحّمل اأكثر!« لم تكد تكمل جملتها حتى انفجر 

والدها �ساحكًا، ثم بداأ ي�سعل بقوة ويكح، رك�ست الأم من 

يلعن  اهلل  الماء،  ك��وب  ه��اك  علي،  »اأب��و  منادية:  المطبخ 

لماذا  اهلل..  »خير  يقول:  وهو  اأحمد  بها  لحق  ال�سيطان«. 

ت�سحك هكذا؟« نظرت فاطمة بتعجب قائلة: »هو ي�سحك من فرط الأ�سى.. فنحن 

في القرن الحادي والع�سرين ول نزال نعي�س تخّلف القرون الما�سية، ل كهرباء، ل 

هاتف، ل اإنترنت!« هّز الوالد راأ�سه بالنفي، مناوًل اأم علي كوب الماء: »بل اأ�سحك 

لأنك ل تعرفين كيف �ستم�سين الليلة بال كّل تلك الكماليات.. يا فاطمة، منذ ب�سع 

�سنوات فقط ولي�س في القرون الما�سية، كنا نم�سي اأيامًا متوا�سلة دون كهرباء ولم 

يكن هناك ل اإنترنت ول خلوي ول من يحزنون.. ماذا كنا نفعل؟ هل تذكرين؟«

اأجابت بحما�س: »اأجل، كنا نلعب المونوبولي، اأو نتحدث، كما كنا ن�ستمع لأنا�سيد 

ثورية ب�سوت اأخي بالل وخبريات اأخي علي«.

�ساح الأب ب�سوت اأج�س: »يا بالل، ناِد اأختك زينب وتعال، �سوف نم�سي ليلة كما 

في الما�سي القريب، �سوف ندرد�س بال حاجة للوات�س اأب، ون�ستعر�س اأفكارنا دون 

فاي�سبوك، ون�ستمع ل�سوتك العذب دون حاجة للتلفاز«. حملقت به فاطمة و�ساحت 

ب�سعادة: »بالفعل يا اأبي، فكرة جميلة«.

بعد ب�سع دقائق، اجتمعت الأ�سرة، وكانت اأم علي ت�سب ال�ساي بينما 

يكن  لم  ما  ح�سل  وفجاأة،  الأنا�سيد،  بع�س  وفاطمة  بالل  يدندن 

في الح�سبان، اأغم�س الجميع عينيه بانزعاج، فقد عاد التيار 

الكهربائي منيرًا اأرجاء الغرفة ال�سغيرة.. قفزت زينب وهي 

تقول: »يجب اأن اأ�ساهد م�سل�سلي«. لحق بها بالل ليت�سفح 

»الحمد  تقول:  وهي  فاطمة  قفزت  بينما  الفاي�سبوك 

ي��ا  اأك�����رم�����ك  م����ا  هلل، 

بطارية  �ساأنقذ  اهلل، 

اأب��و  ابت�سم  ه��ات��ف��ي!« 

وهما  لزوجته  علي 

ي��راق��ب��ان ال��َج��م��ع��ة 

ال��ُح��ل��وة ت��ت��ف��ّرق... 

نتيجة عودة التيار.

حين 
انقطعت 
الكهرباء

شباب
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اأداء  اأثناء  يعاني بع�س ال�سباب من م�سكلة عدم القدرة على التركيز 

ال�سالة. اإليكم 8 ن�سائح �سريعة ت�ساعدكم على النتباه اأثناء ال�سالة:

ين�سغل  اأي مهمة قبل ال�سالة حتى ل  تبداأ  ب�سرعة ول  الأ�سا�سية  اأنِه واجباتك   - 1
بالك في التفكير بها.

ذّكر نف�سك اأن �سالتك �سوف تاأخذ فقط 10 دقائق من وقتك وهي مدة ي�سيرة   - 2
اأمام ال�ساعات التي تم�سيها في حاجاتك الدنيوية.

3 - حين تتو�ساأ فّكر في اأنك تتجّهز للوقوف بين يدي اهلل وا�ستح�سر عظمة الباري 
منذ تلك اللحظة.

اأنك  تخيل  للتكبير  يديك  ترفع  وحين  ال�سيطان.  من  بال�ستعاذة  �سالتك  ابداأ   - 4
ترمي خلفك كل ما ل عالقة له بال�سالة واأنك انقطعت لمناجاة اهلل.

�سلِّ في مكان هادئ.  - 5
ما اإن ت�سعر اأنك �سردت، اأعد التركيز على ال�سالة وعلى المعاني التي تحملها.  - 6
ل تنظر حولك اإنما رّكز عينيك على �سجادة ال�سالة، ومع مرور الأيام �سوف   - 7

تعتاد على عدم ال�سرود بتاتًا.

ل تتعامل مع ال�سالة على اأنها مهمة ثقيلة، بل هي فر�سة للطاعة وك�سب الأجر   - 8
والدعاء.

للتركيز في الصالة
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اإعداد: حوراء مرعي عجمي

صواريخ المقاومة تجبر وزير خارجية الكيان 
الصهيوني على البقاء في »الحمام«

ا����س���ط���ر وزي������ر خ���ارج���ي���ة ال��ك��ي��ان 

اأن  اإل���ى  ليبرمان،  اأف��ي��غ��دور  ال�سهيوني 

يبقى داخل »الحمام« بمنزله بعد اأن دخل 

لال�ستحمام... وقال  ليبرمان: »في يوم ما 

كنت اأ�ستحم داخل منزلي فاإذ ب�سفارات 

الإنذار دّوت ولم اأعرف ماذا اأفعل وبقيت 

في الحمام«.

واأ����س���اف ل��ي��ب��رم��ان ف��ي م��ق��اب��ل��ة مع 

اإ�سرائيلي  اأّي  مثل  اأن��ه  الثانية،  القناة 

الإن��ذار  �سفارات  اأ���س��وات  �سماع  من  م��لَّ 

المدن  على  غ��ّزة  من  ال�سواريخ  واإط��الق 

الإ�سرائيلية.

وخا�سة  �سيئة  تجربة  »اأنها  اإلى  ولفت 

ال��ح��م��ام، وي��دق  اإذا ك���ان الإن�����س��ان ف��ي 

ف���م���اذا تفعل  ال��خ��ط��ر  ن��اق��و���س  ح��ي��ن��ه��ا 

حينها؟«، م�سيرًا اإلى »اأنها جزء من حياة 

من  القليل  فيها  ك��ان  واإن  الإ�سرائيليين 

الكوميديا«.

في  يعي�سون  الذين  الأطفال  يتعّر�س 

من  مختلفة  اأن����واع  اإل���ى  الكبيرة  ال��م��دن 

الح�سا�سّية، اأكثر من اأقرانهم في الريف.

من  علماء  ال�ستنتاج  هذا  اإلى  ل  تو�سّ

جامعة جون هوبكنز الأمريكية. وقالوا اإّن 

كل طفل في المدينة الكبيرة، يعاني  من 

نوع من اأنواع الح�سا�سّية الناتجة عن مواد 

غذائّية معّينة.

ال�سحّية  ال��ح��ال��ة  ال��ع��ل��م��اء  ودر�����س 

وبو�سطن  بالتيمور  مدن  من  طفاًل  ل�516 

ال�سنوات  خالل  لوي�س  و�سانت  ونيويورك 

الخم�س الأولى من عمرهم. وبّينت نتيجة 

الدرا�سة اأن 10 بالمائة من هوؤلء الأطفال 

الحليب  م���ن  ال��ح�����س��ا���س��ّي��ة  م���ن  ي��ع��ان��ون 

 55 لدى  واأن  ال�سوداني،  والفول  والبي�س 

من  ج��دًا  عالية  ح�سا�سية  منهم  بالمائة 

هذه المواد.

ويقول العلماء: يزداد خطر الح�سا�سّية 

ف���ي ال���م���دن ال��م��ك��ت��ظ��ة، ن��ت��ي��ج��ة ان��ت�����س��ار 

بكثرة،  الحيوية  ال��م�����س��ادات  ا�ستخدام 

الولدة  وعملّيات  المطّهرة  المواد  وكذلك 

القي�سرّية.

المدن الكبيرة تسّبب الحساسية

حول العالم
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ال لـ»ليفة الحّمام« بعد اليوم!
بعدما  الليفة  �ست�ستخدمون  هل 

تعرفون اأنها اأكثر الأماكن عر�سًة 

ل��ت��ك��اث��ر اأع�����داد لم��ت��ن��اه��ي��ة من 

البكتيريا؟

في  ن�سرت  درا���س��ة  اأّك���دت  فقد 

�سحيفة »هافنغتون بو�ست« الأميركية 

الطبيعية  الليفة  من  تاأخذ  البكتيريا  اأن 

الأف�سل  من  لذا  والعي�س،  للتكاثر  مكانًا 

يتم  لم  اإذا  خ�سو�سًا  عنها،  ال�ستغناء 

تنظيفها بطرق منا�سبة.

ونقلت البروفي�سور في جامعة كورنيل 

تكون  الليفة  »اإن  قولها:  اأنغيرت«  »اإي�ستير 

للمرة  ا�ستخدامها  عند  ومفيدة  نظيفة 

الأولى، وكيفية الهتمام بها تحّدد اإمكانية 

ا�ستخدامها بعد ذلك«.

الميت  الجلد  تزيل  الليفة  اأن  وف�ّسرت 

مثالية  فر�سة  ويوفر  فيها  يتغلغل  ال��ذي 

للبكتيريا كي تنمو وتتكاثر، خ�سو�سًا واأن 

رطوبة الحمام تعد عاماًل م�ساعدًا اأي�سًا.

على  بالحر�س  الدرا�سة  معّدو  ون�سح 

ا�ستحمام،  ك��ل  بعد  وتجفيفها  تنظيفها 

لونها،  تغّير  مالحظة  عند  وا�ستبدالها 

 20 ل��م��دة  ال��م��اي��ك��روي��ف  ف��ي  و�سعها  اأو 

البكتيريا  كل  على  الق�ساء  ل�سمان  ثانية، 

المتغلغلة فيها.

غريبة  ظاهرة  ال�سين  في  انت�سرت 

باإنبات  ال�سينية  المزارع  قامت  اأن  بعد 

ثمرة الإجا�س داخل قالب من البال�ستيك 

الثمرة  ما جعل  ر�سيع«،  »طفل  �سكل  على 

تكبر وتاأخذ �سكل القالب.

يتّم  الأطفال،  قوالب  اإلى  وبالإ�سافة 

قلوب،  �سكل  على  للخيار  قوالب  ت�سنيع 

من  وغ��ي��ره��ا  للبطيخ  م��رب��ع��ة  وق���وال���ب 

الأ�سكال المقبلة لل�سهّية.

الغريبة  التقنّية  اإّن هذه  البع�س  يقول 

لت�سويق  مهّمة  و�سيلة  ُتعتبر  الزراعة  في 

وبيع الفاكهة، فبدًل من اأن ي�ستري الأطفال 

�سيحّبون  �سحتهم،  ت�سّر  التي  ال�سكاكر 

تناول الإجا�س على �سكل اأطفال والحفاظ 

على �سالمتهم الغذائّية في الوقت نف�سه.

*»أطفال اإلجاص« ظاهرة تثير الدهشة!
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حديثة  اأميركية  درا�سة  نتائج  لت  تو�سّ

من  يقّلل  اأن  يمكن  الجيرة  ح�سن  اأن  اإلى 

خطر نوبات القلب. واأّكد باحثون في علم 

للمحيط  اأن  مي�سيغان  جامعة  من  النف�س 

تاأثيرًا جيدًا محتماًل  الإيجابي  المجتمعي 

قبل  »الجار  مقولة  داعمين  ال�سحة  على 

الدار«.

والتقاعد«  »ال�سحة  درا�سة  وا�ستملت 

التي ن�سرت في دورية »علم الأوبئة و�سحة 

بالٍغ  اآلف   5 م��ن  اأك��ث��ر  على  المجتمع« 

وبلغت  عامًا.   70 عمر  بمتو�سط  اأميركي، 

للبحث  الخا�سعين  في  المتزوجين  ن�سبة 

بالمئة   65 ن�سبة  كانت  بينما  بالمئة   62
منهم من الن�ساء.

وتم اختيار م�سّنين لم ي�سبق معاناتهم 

اأع��وام.  اأربعة  لفترة  القلب  اأم��را���س  من 

ل�ستبيان  الم�ساركين  العلماء  واأخ�سع 

ب�ساأن مدى الندماج والترابط مع المجتمع 

الجيران  ك��ان  اإذا  وعما  بهم،  المحيط 

ودودين ومتعاونين ويمكن الوثوق بهم.

فترة  اأث��ن��اء  ف��ي  اأن���ه  النتائج  وب��ّي��ن��ت 

تعر�س  عامين  على  الممتدة  المتابعة 

رج��اًل(  و82  ام����راأة   66( م�����س��ارك��ًا   148
الذين  الأ�سخا�س  وك��ان  قلبية،  نوبة  اإل��ى 

اأفادوا عن م�ستويات مرتفعة من التما�سك 

لمواجهة  مياًل  اأقل  الجوار  مع  الجتماعي 

النوبات القلبية.

زي��ادة  م��ج��رد  اإن  للباحثين،  ووف��ق��ًا 

التما�سك  م��ق��ي��ا���س  ف��ي  وح����دة  ب��م��ق��دار 

الجتماعي ترافقت مع انخفا�س في خطر 

ووج��د  بالمئة.   17 بن�سبة  القلب  ن��وب��ات 

نوبات  خطر  في  النخفا�س  اأن  الباحثون 

مرتفعة  م�ستويات  مع  والمترافق  القلب، 

مع  المح�سو�س  الجتماعي  التما�سك  من 

والأ�سدقاء،  العائلة  حيز  وخ��ارج  الجوار 

اعتبارهم  في  اأخذوا  اأن  بعد  ا�ستمر حتى 

عوامل اأخرى.

ال��م��ج��ت��م��ع��ات  اأن  ال��ع��ل��م��اء  وي��ع��ت��ق��د 

المترابطة ربما تعّزز وت�سّجع نمطًا محددًا 

والأوع��ي��ة  القلب  يحمي  ال�سلوكيات  م��ن 

الدموّية من ال�سرر.

»الجار قبل الدار«..
 لسالمة قلبك

حول العالم
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العالمية  ال�����س��ح��ة  منظمة  تن�سح 

غرامين  من  اأكثر  تناول  بعدم  البالغين، 

من ملح الطعام في اليوم. 

الدرا�سة  نتائج  بينت  اآخر  جانب  من 

تافت�س  جامعة  م��ن  علماء  اأج��راه��ا  التي 

غرامين  من  اأكثر  تناول  اأن  الأمريكية، 

 10/1 ي�سبب  اليوم،  في  الطعام  ملح  من 

اأم���را����س القلب  ال��وف��ي��ات ال��ن��ات��ج��ة ع��ن 

والأوعية الدموية في العالم �سنويًا.

في  م��وج��ود  ال�����س��ودي��وم  عن�سر  اإن 

اللحوم،  الغذائية مثل:  المواد  العديد من 

الكرف�س،  في  وحتى  والحليب،  والخبز، 

منتجات  اإل���ى  ي�ساف  اأن���ه  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 

ال�سناعات الغذائّية.

ارتفاع  اإل��ى  ال�سوديوم  زي��ادة  وت��وؤدي 

الملح يتسبب بوفاة ُعشر مرضى القلب

وزارة  من  اإف��ادة  نالوا  الذين  بين  من 

التربية  في لبنان �سيدة يناهز عمرها ال�67 

وكانت قد تركت الدرا�سة منذ زمن بعيد، 

لكنها اختارت اأن تقّدم طلبًا حرًا لتح�سل 

وزارة  في  اأح��د  ي�سّدق  ولم  �سهادة.  على 

اأجل  لتقدم طلبها من  اأنها جاءت  التربية 

للموظف:  قالت  التي  وهي  ال�سهادة،  نيل 

اأريد الدخول اإلى الجامعة، ولَم ل؟

تخ�سع  اأن  اليوم  ال�سيدة  لهذه  يمكن 

ربما  اأو  ال��ج��ام��ع��ة،  ف��ي  لم��ت��ح��ان دخ���ول 

الح���ت���ف���اظ  ف��ق��ط ب�����س��ه��ادت��ه��ا ال��ث��ان��وي��ة 

)الإفادة( لعلها تكون اإفادة للذكرى.

بحدوث  يهّدد  الذي  الدم،  �سغط  م�ستوى 

جلطات دماغّية واأمرا�س القلب. ولكن لم 

تح�سب حتى هذا اليوم الأ�سرار ال�سحّية 

عن�سر  تناول  في  الإف���راط  عن  الناتجة 

وفاة  ي�سبب  اأن هذا  العلم  ال�سوديوم، مع 

1.65 مليون �سخ�س �سنويًا ب�سبب اأمرا�س 
القلب والأوعية الدموية.

وح�سب معطيات عام 2010، ي�ستخدم 

)�سعف  يوميًا  الملح  من  3.95غ  الب�سر 

�سكان  اإن  تقريبًا(. حيث  المقررة  الكمية 

يلتزمون بن�سائح منظمة  البلدان ل  كافة 

الكمية  متو�سط  فمثاًل  العالمية،  ال�سحة 

ال��ولي��ات  وف��ي   2.18 ي��ع��ادل  اأفريقيا  ف��ي 

المتحدة يعادل 3.6 واآ�سيا الو�سطى يعادل 

5.51 غ.

»اإلفادة« شهادة تذكارّية لسيدة ستينية!
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�سح اأم خطاأ؟

اأ - تبدو الأمة اأمام تهديدات تفر�س الت�سّدي بوعي والمواجهة بحكمة وبالأ�ساليب والو�سائل المنا�سبة.

ب - ل يجوز ن�سر �سور الغير من دون اإذنهم، اإذا كان فيه اأذية اأو اإهانة لهم.

ج - ل ي�ساعد الإنفاق على تقليل الفا�سلة بين طبقات المجتمع.

امالأ الفراغ:

اأ - ورد عن الإمام ال�سادق Q اأن ........... ثالثة: فواحد كالغذاء الذي يحتاج اإليه كل وقت فهو 

العاقل، والثاني في معنى الداء وهو الأحمق، والثالث في معنى الدواء فهو اللبيب.

ب - اإن ما نطمح اإليه دائمًا هو اأن يحت�سن �سعبنا هذه ........... لأنها ت�سّكل ح�سنًا في مواجهة التحديات.

ج - ل تبداأ باأّي مهّمة قبل ........... حتى ل ين�سغل بالك في التفكير بها.

من القائل؟

اأ - »تخّفى الأمريكي ب�»قفازات مخملّية«، واأخفى �سكينه وخنجره تحت منديل من الحرير«.

ب - »توّكل على اهلل، اإذا اأرادنا اهلل اأخذنا اإليه«.

ج - »ليت ال�سياط على روؤو�س اأ�سحابي حتى يتفّقهوا في الحالل والحرام«.

�سحح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد:

اأ - »ر�سالة التوبة« هي عمل اأدبي لأبي العالء المعّري، وهي اأجمل ما كتب من النثر.

ب - المخطوطة، هي من اأف�سل الو�سائل التعليمية لأنها من اأقوى الو�سائل في نقل المعارف.

ج - القلب العقول هو الذي يفّكر مع القلب، والل�سان ال�سوؤول هو كثير ال�سوؤال.

من / ما المق�سود؟

اأ - تكون نظيفة ومفيدة عند ا�ستخدامها للمرة الأولى وكيفية الهتمام بها تحّدد اإمكانّية ا�ستخدامها 

بعد ذلك.

ب - قال له الر�سول P حين اأراد الهجرة: »مقامك بمّكة خير«.

ج - ال�سّنة النبوّية ال�سريفة تفيد بلزوم النظر اإليه باعتباره نظيرًا في الخلق والإن�سانية.

أسئلة مسابقة العدد 277

اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي. ٭ 

ُينتخب الفائزون �سهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �سحيحة عن كل اأ�سئلة  ٭ 

الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل الآتي:

الثاني: مئة األف ليرة لبنانية الأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية 

بالإ�سافة اإلى 8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

يعتبر  بالقرعة،  اإجابات �سحيحة ولم يوفق  اثني ع�سر عددًا ويقّدم  ي�سارك في  كل من  ٭ 

فائزًا بالجائزة ال�سنوية.

ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين وت�سعة و�سبعين ال�سادر  ٭ 

في الأول من �سهر كانون الأول 2014م بم�سيئة اهلل.

1

2

3

4

5
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في اأّي مو�سوع وردت الجملة الآتية:

»اإذا اأحرزنا النجاح والتوفيق فعلينا اأن ن�سكر اهلل، واأن نعتبر ذلك من اهلل، ون�ستمد العون منه لموا�سلة الطريق«.

ا�ستبدل الكلمة )بين قو�سين( ب�سدها وهي الواردة في العدد:

اإّن )ُح�سن( ه�سم بع�س الأغذية في الأمعاء الدقيقة يعتبر اأحد م�سّببات النفخة.

ما هو؟ 

تح�سل في مرتبة من مراتبه لالإن�سان حالة يتخّيل معها اأن ال�ساحة الإلهّية قد اّت�سعت ب�سبب اإيمانه اأو 

اأنه بترويجه لل�سريعة قد اأ�سفى على دين اهلل بهاًء جديدًا.

اأين؟

Q: »اإنها من اأكثر بالد اهلل هوامًا فاإذا كانت ليلة التروية نادى  يروى عن مولنا الإمام الباقر 

فاإذا  ُترى،  ل  فت�سعها حيث  الجبال  في  فتخرج  قال  وفد اهلل.  ارحلن عن  الهوام  مع�سر  يا   ...« مناٍد: 

ان�سرف الحاج عادت«.

ل  به،  نثق  اإليه،  نرتاح  اإليه،  نحتاج  عندما  نجده  الذي  »ال�سخ�س  اإنه:  �سفاته  في  قيل 

يف�سي اأ�سرارنا، ل يحقد، ي�سامح ويقبل الأعذار«، فمن هو؟

الجائزة الأولى: �سميرة اإبراهيم �سري . 150000 ل.ل.

الجائزة الثانية: خ�سر ح�سن زعيتر . 100000 ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

زينب علي الأ�سعد* 

محمد جواد ح�سن مرت�سى* 

ح�سين محمد يعقوب* 

زينب جعفر يزبك* 

حوراء ح�سين علوية* 

مح�سن محمود طه* 

زهراء كمال الأ�سهب* 

 منى محمد �سغير* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 275

ل من ت�سرين الثاني  2014م اآخر مهلة ل�ستالم اأجوبة الم�سابقة: الأوَّ

من  اإلى حرمانها  يوؤدي  ما  القرعة  �سحب  بعد  المجلة  اإلى  الق�سائم  من  العديد  ي�سل  ٭ 

ال�ستراك بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

ُتر�سل الأجوبة عبر �سندوق البريد)بيروت، �س.ب: 24/53(، اأو اإلى جمعية المعارف  ٭ 

الثقافية  الإ�سالمية  المعارف  جمعية  معر�س  اإلى  اأو  المعمورة  الثقافية-  الإ�سالمية 

-النبطية- مقابل مركز اإمداد الإمام الخميني}.

كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية. ٭ 

يحذف ال�سم المتكّرر في ق�سائم ال�ستراك. ٭ 

ل ُت�سّلم الجائزة اإّل مع اإرفاق هوية �ساحبها اأو �سورة عنها. ٭ 

مهلة ا�ستالم الجائزة ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإعالنها في المجلة، واإّل فتعتبر ملغاة. ٭ 
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اأغنية  األق  ال�سباح.. هم  هم عطر زنبقة 

ال�سياء

هم طيور ع�سق، بل هم طيٌف ووحٌي... هم 

�سهداء

اأّي خبر؟ قف هنيهًة، برهًة  اأاأنت الخبر؟ 

لعناق.. فبقاء

عن  الن�سر،  عن  المقاومة،  عن  ثنا  حدِّ

ق�سيدة �سعر ذات م�ساء

بين روحك  اأر���س قد�س، ما  لقاء في  عن 

والعذراء

األقًا، ح�سُبك الح�سين  تهيم بدم ال�سهادة 

هام بكربالء

فح�سبك �سهيدًا فارتِق كما ارتقى الم�سيح 

اإلى ال�سماء

م�شر حمادة

حسُبك الحسين 
ــالء ــرب ـــي ك ف

الحبيب أخي  إلى  مهداة 
قصير مصطفى  الشيخ 

مهـداة إلـى العزيـز الشـهيد اإلعالمي 

حمـزة الحـاج حسـن ورفاقه الشـهداء

اأخي الحبيب..

�سالم لك من اهلل في عليائك، حيث 

والح�سين،  والح�سن  والر�سوان  الجنان 

وال�سالحون  وال�سهداء  ال�سّديقون  حيث 

وح�ُسن اأولئك رفيقًا...

اأيها المربي والعالم والمجاهد ع�ست 

هلل بكّلك وكانت �ِسماتك التقوى والإيمان.

تنطق  كانت  �سمتك  حنايا  في  حتى 

وقتك  تهدر  اأن  تاأبى   - بالحكمة  عيناك 

الأب  كنت   - وغ��روره��ا  الدنيا  ب��زخ��ارف 

الحنون والجّد العطوف.

اليوم نفتقدك في ليالي الجمعة ودعاء 

كميل الذي كنت تجمعنا فيه بق�سد �سلة 

الرحم يفتقدك اأبناوؤك وبناتك واأحفادك 

بها ومع  بارًا  الحنون ولطالما كنت  واأمك 

ذلك فقد ر�سينا بق�ساء اهلل وقدره فلعّله 

ب��ج��واره  لتكون  م�سطفى  ي��ا  ا�سطفاك 

وت�سعد بلقائه فاإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

اأختك اإيمان اأحمد ق�شير

بأقالمكم
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سالم إليك ينبعث مع كّل إشراقة يوٍم جديد...
مهداة لروح الشهيد القائد فوزي محمد أيوب )أبو عباس(.

�سالٌم اإليك يا وجه ال�سم�س...

�سالٌم اإلى جبهتك ال�سمراء...

�سالٌم اإلى عينيك البا�سمتين...

فرحًا وفخرًا وانت�سارًا...

�سالٌم اإليك يا ن�سر المقاومة...

يا رجل الإ�سالم...

كل  من  البطولة  مجردًة  تتج�سد  فيك 

القيود...

جَمْعَت ب�سهادتك تاريَخ مجد...

يوم �سهادة الإمام الكاظم...

 وهو �سجين...

ت����ذّوق����ت ط��ع��م ال�����س��ج��ون ووا���س��ي��ت 

الإمام...

ج��م��ي��ٌل ي��ا اإم��ام��ي اأن ت��اأت��ي��ك ال��ق��ادة 

�سهداء...

يحملون زهور دمهم...

ربيعًا... اأقحوانًا... زيتونًا... 

الن�سر  يوم  في  الن�سر  تنال  اأن  اأبيَت 

المجيد...

ت�����اري�����ٌخ ع����اب����ٌق ب�����اأري�����ج ال��ب��ط��ول��ة 

والت�سحيات...

تاريخ يمّجد عبر ال�سنين...

اأخي ال�سهيد...

يا اأيها العابر على ذكريات زينب...

وحرم زينب...

باهلل عليك...

اأّي طعم لل�سهادة على طريق زينب...

يا ل�سهادٍة ما اأعظمها...

واأرقى  معانيها...

هنيئًا لِك عين قانا... 

فار�ٌس جهاديٌّ كبير...

يجول في اأفق الجهاد وال�سهادة...

���ر ال���ع���ال���م ب���ف���ك���رك وع��ق��ل��ك  ت���ح���يَّ

وجهادك...

من زنزانتك في القد�س ال�سريف...

اإلى �ساحة عطائك وجهادك...

هنيئًا لك اأخي ال�سهيد...

نْم قرير العين...

العين تدمع والقلب يحزن...

اإليه  واإّنا  اإّنا هلل  اأن نقول:  اإّل  ول يبقى 

راجعون.

محمد خليل كركي
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�سنبكيهم.. ندمع لأجلهم.. وهم راحلون..

نجل�س والجمع كبير.. نتكلم عنهم.. نذكر 

كلماتهم.. لكنهم �سامتون..

َوندري ما قا�سوا في حياتهم؟
َ
اأ

اأََوندري ما عانوا من علقم الأيام؟ من جراح القلب؟

لم نذكرهم وهم اأحياء بيننا ...

ِلَم لْم ننظر اإليهم حينها؟ ِلَم لْم نذكرهم 

وهم بيننا؟

�سكرًا لكم لأننا لم نذكركم، وحملتم اآلمنا..

هوذا دمك...
مهداة إلى الشهيد علي حسين ناصر ثائر )*(

قلوبًا  خّطت  القاني...  الدم  لقافلة  �سكرًا 

ناب�سة..

ي�سبحوا  اأن  قبل  بيننا،  اأحياء  حولنا  هم 

عند ربهم يرزقون..

يا اأمتي ا�سهدي.. �سهداوؤنا خيرنا..

يا موت ا�سهد.. اإنهم اأ�ساوؤوك..

الباقون.. في زمن  اإنهم  يا موت ا�سرخ.. 

الراحلين..

مرعي مرعي

سباق الرحيل...

)*( ا�ست�سهد دفاعًا عن العتبات المقد�سة في 2013/11/1م.

الهوام�س

في ذلك اليوم.. تثاءب ال�سبح عن اأنفا�س 

ت�سرين  ولفحات  غريب،  بعنفواٍن  الليل 

احتجزت �سماء القرية لتعلنها مرتع�سة..

تمامًا كوقع الحدث!!

لم يكن اإعالن نباأ ا�ست�سهادك يا علّي هادئًا 

ث��ورًة،  نفو�سنا  ليَهَب  ه��ّب  ب��ل  كمقلتيك، 

ويزرع في قلب كلٍّ مّنا: وردتين.. ودمعة

هوذا نع�سك.. اأقبل اإلينا مع المطر، وكاأّن 

فاأغدقت  لك،  تتزّين  كيف  حارت  ال�سماء 

لوؤلوؤها كرمى لعينيك.

هوذا دمك.. اأحرق كيدهم، خافوك حتى 

ثائرًا..  بالحق  فكنت  الظلمات  اأقبية  في 

كما �سّميت نف�سك.

�ستظل يا علي قنديل انت�ساراتنا و�سيبقى 

المالئكة  �سفاه  ب��ه  ترّنمت  ي��وم  ي��وم��ك، 

���س��ادح��ة ب��ت��ق��ّدم اأب���ن���اء ال��ح�����س��ي��ن اإل���ى 

الأمام... ذودًا عن خدر زينب..

يا اأيها الوجه الروحاني الذي خّباأ مالمح 

لفتى هادئ.. 

طمح اأن يكون فار�سًا.. فجال ب�سهوة جواده 

ال��رج��ال  ال��رج��ال -ون��ع��م  اإل���ى ح��ي��ث �سنع 

الأر�س  المحبة في  ال��زارع ملح  اأيها  ك��ان-.. 

اليبا�س.. عندك يا علي يحلو الكالم والمقام، 

وعند يدك القاب�سة على الجمر يتفتح الثغر 

وتتفّتق ال�سنابل اآيات مجد ذهبّية.

مروى ح�شين الدر

بأقالمكم
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من رحم ال�سبر ولدتم

وفي كنف الجهاد ترعرعتم

رتبة  فاإلى  لالأغلى..  ف��داًء  الغالي  قدمتم 

ال�سهداء �َسَموتم..

وقدوة في الجهاد اأ�سبحتم..

م��ن جهادكم  ال�����س��ه��داء..  الإخ����وة  اأي��ه��ا 

تعلَّمنا.. وب�سهادتكم اعتززنا.. فمن اأنتم؟

�سهداء  من  اأم  اأعّدكم؟  بدر  �سهداء  اأم��ْن 

كربالء اأح�سبكم؟

عن  فت�سُت  عنكم..  بحثُت  واآب  تموز  في 

اأ�سمائكم.. ح�سن.. علي واإبراهيم..

�سامخة  ال�سهداء..  مع  خالدة  فوجدتها 

�سموخ الأرز في العلياء..

رو�ستكم..  وج��دت  ال�سهداء،  ريا�س  في 

ورائحة الم�سك تفي�س من قبوركم.. تعلو 

اأخي يا ح�سين...

اأخي يا نور العيون...

قبل رحيلَك وقفَت بين يدي مولتنا زينب 

O، راجيًا منها لقاء المولى عزَّ وجل، 

...R والأئمة الأطهار P والر�سول

واأنت! تمّنيتها ونلتها...

�سهادٌة مباركة، �سرٌف ما بعده �سرف... 

اهلل،  �سبيل  في  ���س��ه��ادة...  اأعظم  طلبت 

R ودفاعًا عن اأهل البيت

اأت���اك  ح��ت��ى  قليلة  ���س��اع��ات  اإّل  ه��ي  ف��م��ا 

اليقين...

يقين ال�سادقين...

من رحم الصبر ولدتم
مهداة الى الشهداء مسلماني حسن، وعلي وإبراهيم

شهادٌة مباركة
مهداة للشهيد الحاج حسين عبد اللطيف مونس )باقر(

ولن  لم  بزهور  مزّينة  �سوركم..  القبور 

تذبل اأبداً.. فقد ارتوت من رحيقكم.. من 

نور اأعينكم..

هنيئًا لنا بكم.. وهنيئًا لكم..

اأنتم رفعتم روؤو�سنا.. فارفعوا روؤو�سكم..

اأنتم �سهداء اهلل.. واأنتم فخر الأمم..

وبكم ي�ستمر النهج.. ون�ستمر بكم..

اأخوكم الحاج �شادق غملو�ض

يقين المحبين...

بعيٍن  وخا�سع،  طاهر  بقلٍب  اللقاء  طلبت 

دامعة وب�سوت اأنين...

فهنيئًا لك الجنة... لأنك...

تمّنيتها... ونلتها

107اأختك الم�شتاقة ردينة
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)sudoku( ســـــودوكـو
مكّونة  ال�سبكة  هذه  اللعبة:  �شروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّسم اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط 

9 �ضمن  اإلى   1 من  الأرق��ام  و�سع  اللعبة 

كل  في  الرقم  يتكرر  ل  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

6
5 2

9 4 7 3 2
2 7
1 7 3 5 9

8 6 3
7 1

4 5 6 3
2 6

* لماذا؟
الباقر  اأبا جعفر محمد بن علي  �ساألت  الثمالي قال:  ثابت بن دينار  اأبي حمزة  عن 

Q: يا بن ر�سول اهلل ِلَم �سّمي �سيف الإمام علي Q ذا الفقار؟ فقال Q: لأنه 

رب به اأحد من خلق اهلل اإّل اأفقره من هذه الدنيا من اأهله وولده واأفقره في الآخرة  ما �سُ

من الجنة. قال: فقلت يا بن ر�سول اهلل فل�ستم كلكم قايمين بالحق؟ قال: بلى. قلت: فِلَم 

Q �سّجت عليه المالئكة اإلى اهلل  �سّمي القائم قائمًا؟ قال: لما قتل جدي الح�سين 

بالبكاء والنحيب وقالوا: اإلهنا و�سيدنا اأتغفل عمن قتل �سفوتك وابن �سفوتك وخيرتك من 

خلقك، فاأوحى اهلل عزَّ وجّل اإليهم قروا مالئكتي فوعّزتي وجاللي لأنتقمّن منهم ولو بعد 

حين. ثم ك�سف اهلل عزَّ وجّل عن الأئمة من ولد الح�سين Q للمالئكة ف�سّرت المالئكة 

بذلك فاإذا اأحدهم قايم ي�سّلي فقال اهلل عزَّ وجل بذلك القائم اأنتقم منهم.

)علل ال�سرائع، ج1، �س160(

في  باباج«  »ت�سارلز  ولد 

26 كانون اأول من عام 1791، 
در�س في جامعة كامبردج في 

في  ببراعته  وتمّيز  بريطانيا 

بداأ   1822 عام  الريا�سيات. 

حا�سب  اأول  ت�سميم  بو�سع 

اآلي. وكان يطمح اإلى تنفيذ ما 

حا�سب  اأول  نعتبره  اأن  يمكن 

اأ�سماه  للبرمجة  ق��اب��ل  اآل���ي 

التحليلية«.  »الآل����ة  »ب��اب��اج« 

ولكن تكاليف م�سروعه، الذي 

البريطانية،  الحكومة  مّولته 

بلغ  ����س���ن���وات  خ����الل ع�����س��ر 

ا�سترليني،  جنيه   17.000
الحكومة  ب��ع��ده��ا  ف��رف�����س��ت 

ول���م يحّقق  ال��دع��م،  اإك��م��ال 

الآلة.  تنفيذ  في  حلمه  باباج 

ويعتبر »ت�سارلز باباج« بمثابة 

مخترع الحا�سوب الميكانيكي 

اأربعينيات  ف��ي  ظ��ه��ر  ال���ذي 

اأول  وه���و  ال��م��ا���س��ي  ال��ق��رن 

الكمبيوتر،  لت�سميم  وا�سع 

�ِسمة هذا القرن.

*  َمْن؟

الواحة
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* كيف؟
كيف تتعاطين مع ال�سلبية في ت�سرفات ولدك؟

له  وقولي  اأ�سلوبِك  دائمًا. غّيري  »ل«  كلمة  ت�ستعملي  ل  متطّلبًا جدًا،  كان طفلك  اإذا 

مثاًل: »غدًا«، اأو »بعد قليل«، اأو »في يوم اآخر«، »نعم ولكْن في المرة القادمة«.

)كتاب تربية الطفل، �س138، رقم 694(

* أحجية
كيف يمكن ت�سميم اأربعة مثّلثات مت�ساوية الأ�سالع م�ستعماًل �ستة عيدان ّثقاب دون 

اأن تك�سر اأو تثني اأحدها؟

* يتدّبرون
ا َك�َشَبْت َوُهْم َل ُيْظلَُموَن}  ى ُكلُّ َنْف�ٍض مَّ {َواتَُّقواْ َيْوًما ُتْرَجُعوَن ِفيِه اإَِلى اهلِل ُثمَّ ُتَوفَّ

)البقرة: 281(.

... {ُتْرَجُعوَن}: الموت لي�س �سفرًا اإّنما رجوٌع من �سفر.

يومًا ما.. �سنرجع حيث كّنا، وحيث يجب اأن نكون و{ِلِمْثِل َهَذا َفْلَيْعَمْل اْلَعاِمُلوَن}.

{َوَل ُتْخِزِني َيْوَم ُيْبَعُثوَن * َيْوَم َل َينَفُع َماٌل َوَل َبُنوَن} )ال�سعراء: 87 - 88(.

* صورة وتعليق

رفض إجراء العملية 
في مستشفى خاص، 
واختار غرفة عادية في 

مستشفى عام.

هكذا هم القادة
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الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

اأحد الأنبياء - اأح�شى.. 1

منازل - من المعادن.. 2

اأعلى الج�شد - اأحد الأنبياء.. 3

اأ�شاهدهم - حرفان مت�شابهان.. 4

ن�شف كلمة )برهة( - تناول الطعام - اأداة . 5

جزم.

طلبوا مني فعل ال�شيء.. 6

اأحد الأنبياء - وبخوك.. 7

للنداء - حرف ابجدي - للتمني.. 8

اأخو اأحد الأنبياء - ظنون.. 9

وطئ بقدمه - ال�شّلم يكون من اإ�شمنت .. 10

عموديًا:

اأحد الأنبياء - هدم.. 1

اإحدى و�شائل النقل - خجل.. 2

اأحد الأنبياء - اأزاول العمل.. 3

قادم - �شاكن اأو ميت .. 4

يحتال ويخدع - ا�شم اإ�شارة.. 5

ي�شقط - راية.. 6

لزقت - نطلب من فالن .. 7

اإطارات ال�شيارة - هجم.. 8

عار - دخول .. 9

جواهر - عا�شمة تايلند.. 10

الواحة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�سادرة في العدد 276

من يرغب من الإخوة القراء بالم�شاركة في �شحب قرعة الم�شابقة؛ 

فلي�شتعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Sudoku حــــل شبــكـة
الصادرة في العدد 276

1 4 2 8 9 5 6 7 3

9 6 3 4 7 2 1 5 8

5 8 7 6 1 3 2 4 9

2 7 1 5 3 9 8 6 4

8 3 4 2 6 7 9 1 5

6 5 9 1 4 8 3 2 7

7 9 6 3 5 1 4 8 2

3 1 8 7 2 4 5 9 6

4 2 5 9 8 6 7 3 1
جواب الأحجية: 

اأجوبة م�سابقة العدد 275

12345678910

جراقفلاوذ1

نيببيغت�صي2

نيميمزال3

ريع�صلاعم4

جراةنحما5

عالقفرول6

نانحبو�صر7

اودبلااا8

نالي�صءادع9

اللهامتي10

1 - �شح اأم خطاأ؟
اأ - خطاأ

ب - �شح

ج - خطاأ

2 - امالأ الفراغ:
اأ - الطاعات

ب - الإعالمية

ج - العظام

3 - َمن القائل؟

اأ - الإمام الخامنئي{

ب - ال�شيخ محمد تقي م�شباح اليزدي

ج - د. محمد ر�شا ف�شل اهلل

4 - �شّحح الخطاأ ح�شبما ورد في العدد:
اأ - لي�ض مر�شاً

ب -  التدخين

ج -  تكنولوجيا

5 - من المق�شود؟
اأ - ال�شحابي بالل بن رباح

ب - ال�شباب

ج - الوقت

المجتمع  ف���ي  ال��ت��رب��وي  ال��ن��ظ��ام   -  6
المهدوي.

7 -  العلم والمعرفة
8 - اللتزام بالقانون

9 - الهيئة ال�شحية الإ�شالمية
10 - الدنيا
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خدعة الضوء
اأن  حّل الأرنب �سيفًا في غابة ال�سوء، التي ُعرفت بين الغابات 

لح�سور ُحّكامها اإ�سراَق �سم�ٍس مبهرًا، فلم يظهروا قط اإل وتمّلك �سوء 

في  غايًة  تبدو  الخ�سراء  اأ�سجارها  اأن  حتى  كلها،  الغابِة  من  ال�سم�س 

ال�سفرار، لحظَة ظهورهم!

من  ينحدرون  اإنهم  فيقال  الحّكام،  ه��وؤلء  لميزة  الأرن��ب  ُده�س 

�ساللة الأ�سود الفريدة، فال يتجراأ اأحد على روؤيتهم، واأوامرهم نافذة 

ل ُتع�سى. اأهّم قوانينهم اأن يقدم كل فرد بي�سًة ك�سريبة يومية.

حيث  ع��ارم��ة،  فو�سى  ال�سوء  غابة  ت�سود  النظام،  ه��ذا  ع��دا  ما 

ال�سرقة،  من  البي�س  على  وخوفًا  مكان...  كل  في  المهمالت  تتكد�س 

هجرت الطيور الغابة، واحتلت الثعابين الأ�سجار!

حانت �ساعة ح�سور الحّكام، واجتمع ال�سكان في ال�ساحة العامة، 

الأرنب  لمح  اإن  وما  الطبول...  اأعلنتها  التي  النبهار،  ينتظرون لحظة 

يعد  ولم  �سريعًا،  فاأغم�سهما  بعينيه  ال�سوء  بعيدة، حتى غدر  خيالت 

تتكفل  ولم  النبهار،  �سّدة  اأ�سكالهم، من  تمييز  ول  النظر،  قادرًا على 

اأ�سواتهم بالإجابة عن �سوؤاله: من هم؟ ولم هكذا يحكمون؟

التّف الأرنب خلف الأ�سجار من جهة معاك�سة ل�سوئهم... ارتخت 

عيناه وا�ستطاع النظر... وتراجع اإلى الخلف ليتحقق مما اأب�سر!

كانت مجموعة �سخمة من المرايا مر�سو�سة لتعك�س �سوء ال�سم�س 

وبخّفة،  التمييز...  على  القدرة  وتفقدهم  الحا�سرين،  عيون  فتبهر 

حّكامهم  باأن  الجميع  وتفاجاأ  ال�سوء...  فاعتدل  الزوايا،  الأرنب  غّير 

ال�سريبة  على  تقتات  التي  الك�سولة،  الجرذان  من  مجموعًة  اإل  لي�سوا 

اليومية...

فلنحذر النبهار، ليعود الب�سر.

نهى عبد اهلل

آخر الكالم
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