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الثقافية،  للم�شارب  تبعاً  وتتنوع،  الفكرية  الجتهادات  تكثر 

القيم  ومنظومة  والتقاليد،  والأع����راف  ال��ت��رب��وي��ة،  وال��م��وؤث��رات 

ات�����ش��اع مروحة  ال��ح��ي��اة. وم���ع  ال��ح��اك��م��ة ع��ل��ى مختلف م��ف��ا���ش��ل 

الكثيرة،   الخ��ت��اف��ات  ر�شد  يمكن  المقايي�س،  وت��ن��وع  المعايير 

والتباينات التي تفرز اتجاهات النقد وتحّدد م�شاراتها.

لكن، الثابت عندنا نحن المت�شرعة اأن النقد الفكري ال�شادر 

و�شخ�شية  طبيعة  م��ع  من�شجماً  ي��ك��ون  اأن  ينبغي  م��ا  ج��ه��ة  م��ن 

بناوؤه  يكون  اأن  فينبغي  اأي�����ش��اً،  ثقافياً  النقد  ك��ان  واإذا  �شاحبه، 

واأ�ش�س حياته،  بها  يوؤمن  اأنه  على منطلقات يظهر من �شاحبها 

اأو - على الأقل - ظهر في ما �شبق اأنه يعي�س حياته في مواقفها 

المختلفة على اأ�شا�شها.

عن  التنقيب  ف��ي  ين�شطون  ال��ن��ا���س  بع�س  ت��رى  اأن  ال��غ��ري��ب 

الماآخذ في �شلوك بع�س الجهات لتظهيرها وتوجيه النقد ال�شلبي 

اتجاهها، وبناء - اأحياناً كثيرة - الدعاية التحري�شية على اأ�شا�س 

تلك الماآخذ المدعاة، ،يجهد هوؤلء في نب�س ما يعتقدونه مثالب 

اأو م�شاوئ اأو �شبهات، في �شخ�شية، اأو �شلوك، اأو مواقف الغريم. 

الغريب اأن هذا البع�س اإذا ما نظرت اإليه وتفّح�شت حاله و�شيرته، 

بتلك  مثقًا  تجده  و�شلوكياته،  وت�شرفاته  وم��واق��ف��ه،  واأف��ك��اره 

الخ�شال، وتجد �شيرته تعّج بتلك الماآخذ وهاتيك »المعايب«.

الأح�شن منه  ال�شر في غيرك، فهذا ح�شن، ولكن  تكره  اأن��ت 

اأن تكرهه فيك. واإذا كان ما في غيرك مما تعيبه عليه موجوداً 

ال�شيخ يو�شف �شرور

ثقافة الحياة

المرجف��ون اأي��ن 

من �ش��رف الأحرار؟
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فيك، فالأحرى بك اأن تكّف عن تناول الآخر قبل اأن تتخّل�س اأنت 

مما تعيب غيرك عليه، فال�شحيح اأن »تقلع ال�شر من �شدر اأخيك 

اإذا كان ما يذكره هذا البع�س موجوداً  بقلعه من �شدرك«. هذا 

ف��ي اأخ��ي��ه ف��ي دي��ن��ه، اأو ف��ي نظيره م��ن خلق اهلل، اأم��ا اإذا ك��ان ما 

، فاإن ذلك اأدعى  يذكره با اأ�شا�س، ولي�س له من الحقيقة اأيُّ حظٍّ

اإلى الغرابة واأبعُث على الده�شة.

بل اإن ما ذكرنا من النقد وذم الخ�شال وذكر المثالب، عندما 

ه اإليها النقد، بل كانت هذه  ل يكون له اأ�شا�س في الجهة التي يوجَّ

واأكثر  الم�شّرف؛  والتاريخ  النا�شعة  ال�شيرة  اأ�شحاب  من  الجهة 

من ذلك، اإذا كانت �شاحبة الف�شل على الأقران وعلى الناقدين 

والناِقَد  ال��ذامَّ  فاإن  والأبعدون،  الأقربون  ف�شلها  وينال  اأنف�شهم، 

الواجب  من  وي�شبح  والفرية،  التهمة  موقع  في  ي�شبح  المتَّهم 

الت�شدي له والذود عن اأ�شحاب الف�شل على الوطن وعلى الأمة، 

الم�شاديق ال�شارخة لعباد اهلل المف�شلين على عيال اهلل.

اإذا كان المنتَقُد من اأ�شحاب الهمم العالية والنفو�س الأبية، 

القاعدين  م��ن  المنتِقُد  وك��ان  ال��ك��رام؛  م�شارع  ي��وؤث��رون  ال��ذي��ن 

اأ�شد النا�س عداوًة للذين اآمنوا، وكان  والمتخلفين عن مجاهدة 

الذين  وم��ن  ال�����ش��اح،  ال��دي��ن  اأه���ل  بلبا�س  المتلب�شين  م��ن  ه��ذا 

ال�شالحين،  على  بالتاأليب  مجال�شهم  ف��ي  ُمجال�شهم  ي�شغلون 

واإيغار ال�شدور على َحَملَِة راية الجهاد، الذين رفعوا راية الهدى 

عالياً ون�شبوا بيارق الحق خفاقة في �شماء الأمة؛ اإذا كان الأمر 

كما ن�شف فاإن المنتقد ي�شبح حينها - على ما ي�شف اأهل الخبرة 

والمعرفة - من اأهل العقد النف�شية والأمرا�س القلبية، الذين اأكل 

الح�شد عقولهم، فماأ بالحقد والغيظ قلوبهم، فيخرج ما تكّنه 

تحامًا  المنابر،  اأع��واد  وعلى  الجرائد  �شفحات  على  �شدورهم 

اأ�شاخت  اأن الآذان عند الطيبين قد  على ال�شامخين، ظّناً منهم 

ِف اأراجيفهم، واحتمال اأباطيلهم..!! ال�شماع لتّرهاتهم، وتلقُّ

بغيظه،  الميِِّت  بحقده،  المختنق  اإن هذا ح�شرجات  واهلل،  ل 

و�شرخة  الآ�شن  م��داده  ان�شياب  على  مكنونه  نفثاُت  تخرج  ال��ذي 

ال��ي��ائ�����س م��ن ن��ي��ل الأوط������ار ب��ال��ن��ي��ل م��ن م��ك��ان��ة ال�����ش��رف��اء وعزة 

الأحرار.
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* »المنتظر« القدوة:
الإمــام موجوٌد في كل زمان،  اأنَّ  وبما 

هذا  ــي  ف المهدي|  ــا  اإمــامــن ونــنــتــظــر 

بقائم  المنتظرين  اقــتــداء  ــاإنَّ  ف الــزمــان، 

والر�شوان  الــثــواب  ق  يحقِّ محمد|  اآل 

عند اهلل تعالى. ومن المهم لنا اأن نعرف 

ليكون  الحجة|،  ظهور  عند  ننتظره  ما 

اأداوؤنا في غيبته موافقًا لما يجب اأن نكون 

زين  الإمــام  ر�شم  وقد  ح�شوره.  في  عليه 

نف�شه،  عرفة  دعــاء  في   Qالعابدين

ــــام فــي حــ�ــشــوره، وعالقة  خــطــوات الإم

الموؤمنين به، ب�شيغِة دعاٍء وطلٍب من اهلل 

تعالى، رجاء توفيقه لتحقيقها.

في   Qالعابدين زين  الإمــام  قال 

دعائه:

اأنعمت  »اللَّهم ف��اأوزع لوليك �شكر ما 

ب��ه ع��ل��ي��ه، واأوزع���ن���ا مثله ف��ي��ه، واآِت����ه من 

فتحاً  ل��ه  واف��ت��ح  ن�شيراً،  �شلطاناً  لدنك 

ب��رك��ن��ك الأع�����ز، وا�شُدد  واأِع���ن���ُه  ي�����ش��ي��راً، 

بعينك، واحِمه  وراِعه  اأزره، وقوِّ ع�شده، 

»قدوة المنتظرين«
ال�شيخ نعيم قا�شم

في  تجعله  خا�صة  ب�صفات  المع�صوم  الإمام  يتميز 

الموقع الأول للقيادة، وله دوٌر رئي�س في اإقامة الدين 

ون�صرته في حياة النا�س، وهو منارة الهدى وال�صتقامة، 

والمت�صل بحبل اهلل تعالى، فمن اأطاعه بامتثال اأوامره 

والنتهاء عن نهيه، نال ر�صوان اهلل تعالى.

تبرز هذه المعاني في دعاء عرفة ل�صيد العابدين 

وال�صاجدين علي بن الح�صينQ، حيث يقول: »اللهم 

اإنك اأيَّدت دينك في كل اأواٍن باإمام اأقمته علمًا لعبادك، 

ومنارًا في بالدك، بعد اأن و�صلَت حبله بحبلك، وجعلته 

رت  وح��ذَّ طاعته،  وافتر�صت  ر�صوانك،  اإل��ى  الذريعة 

نهيه،  عند  والنتهاء  اأم��ره،  بامتثال  واأم��رَت  مع�صيته، 

م، ول يتاأخر عنه متاأخر، فهو ع�صمة  واألَّ يتقدمه متقدِّ

الالئذين، وكهف الموؤمنين، وعروة المتم�صكين، وبهاء 

.
)1(

العالمين«
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وامدده  بمائكتك،  وان�����ش��ره  بحفظك، 

بجندك الأغلب، واأقم به كتابك وحدودك 

و�شرائعك و�شنن ر�شولك �شلواتك اللهم 

اأماته الظالمون  عليه واآله، واأحِي به ما 

الجور  به �شداأ  واأْج��ِل  دينك،  من معالم 

ع���ن ط��ري��ق��ت��ك، واأَِب�������ْن ب���ه ال�����ش��راء من 

�شبيلك، واأِزْل به الناكبين عن �شراطك، 

وامحق به بغاة ق�شدك عوجاً، واأِلْن جانبه 

اأعدائك،  ي���ده ع��ل��ى  لأول��ي��ائ��ك، واب�����ش��ط 

وهب لنا راأفته ورحمته وتعطفه وتحننه، 

واجعلنا له �شامعين مطيعين، وفي ر�شاه 

عنه  وال��م��داف��ع��ة  ن�شرته  واإل���ى  �شاعين، 

مكنفين، واإليك واإلى ر�شولكP بذلك 

.
)2(

متقربين«

* طريق الإيمان والنتظار:
عدة  توجيهات  الــدعــاء  مــن  ن�شتفيد 

اأبرزها:

1 - �شكر النعم، بما اأعطاه اهلل تعالى 
من  حياتنا  في  اأعطانا  وبما  لالإمام|، 

خيرات، وعلى راأ�شها نعمة الإيمان والتزام 

نهج الإ�شالم، فبال�شكر تدوم النعم.

ال�شلطان، وهذا ما وعدنا  اأهمية   -  2
اهلل تعالى به، اأن تكون لإمامنا ال�شلطة 

والـــقـــدرة لــيــمــالأ الأر�ــــس 

اأن  بــعــد  وعــــدًل،  ق�شطًا 

لذا  وجـــورًا،  ظلمًا  ُملئت 

ه: »واآِتِه من  دعا المام ربَّ

لدنك �شلطاناً، وافتح له 

فتحاً ي�شيراً«.

3 - الن�شر، وهو اأمل 
و�شوقهم  الم�شت�شعفين، 

اهلل  دهــم  يــ�ــشــدِّ اأن  اإلــــى 

»وان�شره  الــدعــم،  اأ�ــشــكــال  بكل  تعالى، 

بمائكتك، وامدده بجندك الأغلب«.

بتحكيم  ـــك  وذل ــن،  ــدي ال ــة  ــام اإق  -  4
النا�س،  حياة  في  المقد�شة  اهلل  �شريعة 

التامة  الكاملة  اهلل  ر�شالة  فالإ�شالم 

لــ�ــشــعــادة الــبــ�ــشــريــة، ول 

فاإنَّ  ولذا  بغيرها،  �شعادة 

ــالإمــام  الــمــهــمــة الــكــبــرى ل

اإقامة هذا  المهدي| هي 

ن�شلك  اأن  وعلينا  الــديــن، 

اإلى  لن�شل  الإيمان،  طريق 

يقوده  الــــذي  ــخــط  ال هـــذا 

لتراب  )اأرواحـــنـــا  اإمــامــنــا 

مقدمه الفداء(.

من المهم لنا اأن نعرف 

ما ننتظره عند ظهور 

الحجة |، ليكون 

اأداوؤنا في غيبته موافقًا 

لما يجب اأن نكون عليه 

في ح�ضوره.
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ق الهدف  يتحقَّ

بال�شتعانة باهلل 

تعالى، وعند ظهور 

الإمام ينك�ضف 

كل �ضيء.

* اإزالة النحراف:
اأ�شابها  الــتــي  الحقيقة،  ــالء  ج  -  5
الين  ال�شَّ ب�شبب  والتحريف  الت�شوي�س 

ل  زمــان  اإلــى  اأو�شلتنا  والتي  والم�شلِّين، 

يكتفي فيه الكثيرون باإهمال فري�شة الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر، بل ياأمرون 

بالمنكر وينهون عن المعروف، ل بل اأ�شد 

من ذلك، يرون المعروف منكرًا والمنكر 

معروفًا.

اإنَّ المهمة كبيرة وجليلة و�شعبة، 

النحراف  تراكم  فاإزالة 

كبيرًا  جـــهـــدًا  يــتــطــلــب 

لك�شف  ومــــتــــوا�ــــشــــاًل، 

الباطل،  وف�شح  الــزيــف 

التي  الــ�ــشــوائــب  ـــــة  واإزال

الدين،  بمعالم  اأحــاطــت 

ــهــدف  ــق ال ولـــكـــن يــتــحــقَّ

تعالى،  باهلل  بال�شتعانة 

ـــور الإمــــــام  ـــد ظـــه ـــن وع

ينك�شف كل �شيء، »واأَْجِل به �شداأ الجور 

��راء من  ع��ن ط��ري��ق��ت��ك، واأَِب������ْن ب��ه ال�����شَّ

�شبيلك«. وهي مهمة تعنينا، اأن نعمل كي 

نزيل اللتبا�س الذي اأحاط بهذا الدين من 

ومنحرفة،  خاطئة  و�شلوكيات  تف�شيرات 

ينا  اأدَّ فاإذا ما ا�شتقمنا على هذه الجادة، 

لإمامنا  النقياد  طريق  و�شلكنا  وظيفتنا، 

المع�شوم|.

6 - عالقُة المحبة والراأفة والرحمة، 
نتيجة طبيعية  واأن�شاره، وهي  الإمام  بين 

لالإيمان، فالإمام حنون وعطوف من موقع 

ز  قيادته، ُيعطي من عاطفة القلب ما يعزِّ

�شلة اأن�شاره به، وما يوؤدي اإلى النجاحات 

ال�شادقة  بالم�شاعر  المليئة  المتتالية 

والمطمئنة. ل�شنا اأمام �شلطٍة تاأمر وتنهى 

وحنان،  بحٍب  يقود  قائٍد  اأمام  بل  بجفاء، 

المحمدي  ـــالم  ـــش الإ� روائـــــع  مـــن  وهــــذا 

الأ�شيل.

7 - »واجعلنا له �شامعين مطيعين«، 
وجوده  وبركات  لخيرات  يمكن  ل  اإذ 

نكن  لــم  اإذا  ت�شملنا  اأن 

ـــه،  مـــن اأنـــ�ـــشـــاره واأعـــوان

فدعاوؤنا هلل تعالى اأن يعيننا 

عــلــى اأنــفــ�ــشــنــا، لــنــكــون من 

ن�شرته،  اإلــى  الم�شارعين 

والمدافعين عنه، وال�شاعين 

ــاه، وبــذلــك نكون  اإلـــى ر�ــش

والأئمة  ور�ــشــولــه  اهلل  مــع 

على  فنح�شل  الأطــهــار، 

�شعادة الدنيا وثواب الآخرة.

ــا هــــذه الــفــقــرة مـــن دعـــاء  ــن ــُم ــلِّ ــع ُت

وم�شوؤولية  ووعي  باأمٍل  ننظر  اأن  عرفة، 

نعمل  واأْن  المنتظر|،  اإمــامــنــا  اإلـــى 

لأنَّ  للظهور،  د  ممهِّ كتكليٍف  بم�شمونها 

ما ننتظره من الإمام من �شمولية وعدل 

وفي  ا  منَّ الإمــام  ينتظره  ما  هو  وكمال، 

وطاقتنا،  قدرتنا  بح�شب  نف�شه  الم�شار 

موؤمنين  اأن�شارًا  الظهور  عند  لنالقيه 

�شادقين.

ال�شحيفة ال�شجادية، دعاء الإمام زين العابدين Q( 1) في يوم عرفة، الدعاء .

م.ن. (2 )

الهوام�س
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م��ن اأ���ش��رار 

ال�ش����الة)*(

لتقدمكم  �شببًا  الإن�شانية  النف�س  هــذه 

اإلى الأمام. النف�س هي مجموعة الغرائز 

عليها  ال�شيطرة  تمت  اإن  التي  الإن�شانية 

ب�شورة �شحيحة وا�شتخدمت في الطريق 

ذروة  ــى  اإل بالإن�شان  �شترتفع  ال�شواب 

الغرائز  هــذه  اأن  هي  الم�شكلة  الكمال. 

* النف�س متمردة:
قيل الكثير حول ال�شالة. لكل اإن�شان 

اإذا  ثمل  فيل  متمردة..  نف�س  داخله  في 

بالمطرقة  راأ�شه  على  وطرقتم  راقبتموه 

الهالك،  فــي  يوقعكم  لــن  ف�شوف  دومـــًا 

و�شوف تتم ال�شيطرة على �شلوكه و�شتكون 

اإن الموؤمنين، والمجاهدين في �صبيل اهلل، والم�صحون من اأجل 

تعزيز المعارف الإلهية {اإن مكناهم في الأر�س} كما قال تعالى، اإذا 

فعليهم  ال�صلطة  و�صلمناهم  الأر�س  في  قادرين  متمكنين  جعلناهم 

القيام بكثير من الأمور: تكري�س العدالة، واإف�صاء كثير من الظواهر، 

ولكن اأول هذه الأمور: {اأقاموا ال�شاة}.. ما هو ال�صّر في ال�صالة والذي 

يجعل اإقامتها مهمة اإلى هذا الحد؟

ال�صالة  اأهمية  من  نابع  واإ�صاعتها  ال�صالة  اإقامة  العمل في  اأهمية 

ذاتها. حينما نرى كل هذا الترغيب والت�صجيع والهتمام بال�صالة في 

اأو  المكرم،  النبي  كلمات  في  اأو  القراآن،  في  �صواء   � المقد�س  الإ�صالمي  ال�صرع 

في اأحاديث المع�صومين � نكت�صف اأن ال�صالة العن�صر الرئي�س اأو اأحد العنا�صر 

الج�صمية،  الإن�صان  لأمرا�س  المعالجة  الأدوي��ة  مجموعة  بين  الرئي�صية 

ال�صرعية  الواجبات  جميع  ت�صكل  والجتماعية.  والفردية،  والروحية، 

لتقوية  اهلل  قبل  من  المو�صوفة  الأدوي��ة  من  مجموعة  المحرمات  واجتناب 

البنية الروحية لالإن�صان واإ�صالح اأمور دنياه واآخرته � اإ�صالح المجتمع واإ�صالح 

اإن  القول  اأمكن  ربما  المجموعة عنا�صر مفتاحية  ولكن ثمة في هذه   � الفرد 

ال�صالة اأبرزها واأكثرها مفتاحية. {الذين اإن مكناهم في الأر�س اأقاموا ال�شاة} 

)الحج: 41(.
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ت�شاب 

ل�شكر  لثمالة. با وا

اإذا ل بد من وجود  �شيطرة. 

في  ظلم  ثمة  نتيجة كــان  فهو  العالم 

لدى  النف�شية  والنزعات  الغرائز  �شكر 

اأو جماعة  اأ�شخا�س،  اأو عدة  �شخ�س 

كان  واإذا  الــنــا�ــس.  مـــن 

العالم  فــي  فح�شاء  ثــمــة 

فال�شبب هو ذاك اأي�شًا.

يمتلك  ــذي  ال الظالم 

عن  يختلف  ذريـــة  قنبلة 

يقاتل  ــــــذي  ال ـــم  ـــظـــال ال

ـــط. هـــذه  ـــق ــف ف ــي ــش ــ� ــال ب

النزعات النف�شية اأ�شحت 

اأكثر خطورة على الب�شر.

ال�شيء.  هـــذا  مــثــل  الب�شر  فــي  ثــمــة 

في  الثمل  الفيل  بهذا  مبتلون  الب�شر  كل 

داخلهم ويجب عليهم احتواوؤه.

* ذكر اهلل تعالى:
ــذكــر اهلل،  ـــواء ب ــى هـــذا الحـــت ــاأت ــت ي

وباللجوء اإلى اهلل، وبال�شعور بالحاجة اإلى 

عظمة  اأمــام  بالتفاهة  والإح�شا�س  اهلل، 

اهلل، وال�شعور بقبح الذات مقابل الجمال 

المطلق هلل تعالى. كل هذه الأمور ناجمة 

عن الذكر.

الذي  الإن�شان  يعني  المتقي  الإن�شان 

يــكــون م�شدر  ول  ويــتــذكــر  ذاتـــه  يــراقــب 

على  و�شوء  وطغيان  وف�شاد  وظلم  �شرور 

هذا وذاك من النا�س.

دومــًا:  وي�شّده  ينهاه  الإلــهــي  الــذكــر 

لي�شت  هــنــا  تــنــهــى  تــنــهــى(،  ــالة  ــ�ــش )ال

بمعنى اأنها تكبل يديه ورجليه وتعطل فيه 

غرائزه.

يخال البع�س اأن معنى {ال�شاة تنهى 

عن الفح�شاء والمنكر} )العنكبوت: 45( 

هو اأنك اإذا �شليت ف�شوف تزول الفح�شاء 

ت�شلي  حين  اأنــك  معناها  ل،  والمنكر، 

اأحيته  الــذي  الداخلي  واعظك  فــاإن 

�شوتًا  �شيتحول  ال�شالة 

ب�شيئات  دومـــــًا  يـــذكـــرك 

والمنكر. الفح�شاء 

ــكــرار  ــت ــر وال ــذكــي ــت وال

طبعًا  القلب  على  يــوؤثــران 

ويجعالنه خا�شعًا خا�شعًا.

لذلك ترون اأن ال�شالة 

ال�شيام  تتكرر،  اأن  يجب 

ال�شنة،  فــي  واحــــدة  مـــرة 

والحج مرة واحدة في العمر، اأما ال�شالة 

فعدة مرات في اليوم الواحد.

هنا تكمن اأهمية ال�شاة:

داخــل  الأمــــن  ف�شيعم  �شلينا  اإذا 

المجتمع  في  وكذلك  قلبه  وفي  الإن�شان 

ذلك  كبر  مهما  المجتمع  حــّكــام  وعــلــى 

بالأمن..  الإن�شان  قلب  �شي�شعر  المجتمع. 

المجتمع  وي�شعر  بالأمن..  ج�شمه  وي�شعر 

الإن�شاني بالأمن. هذه هي ميزة ال�شالة، 

في  ال�شالة  اإقامة  خ�شو�شية  هي  وهذه 

المجتمع. معنى ذلك الأخذ بيد المجتمع 

ال�ضيام مرة واحدة 

في ال�شنة، والحج مرة 

واحدة في العمر، اأما 

ال�شالة فعدة مرات 

في اليوم الواحد.
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الجميع  فيتذكر  العامة،  الذكر  حالة  اإلى 

�شغارًا، وكبارًا ون�شاًء، ورجاًل، وم�شوؤولين 

الذي  وال�شخ�س  و�ــشــواهــم،  حكوميين، 

يعمل  الـــذي  وال�شخ�س  لنف�شه،  يعمل 

لجماعة معينة، اإذا تذكروا اهلل ف�شتنتظم 

اأمورهم. معظم معا�شينا تنتج عن الغفلة. 

لذلك تتكرر ال�شالة دومًا.

قيل الكثير في هذا المجال، وتحدثنا 

نحن مرات عديدة. لل�شالة ج�شم وروح. 

كل  اإن  اأي  النقطة.  لهذه  التفطن  ينبغي 

اأن  يجب  والآخــرون  نف�شي  اأنا  منا،  واحد 

قالب  لل�شالة  النقطة.  لهذه  نتفطن 

ج�شم  لــهــا  ومـــ�ـــشـــمـــون. 

وروح. لنحذر من اأن يكون 

من  خاليًا  ال�شالة  ج�شم 

روح ال�شالة.

ج�شم  اإن  نـــقـــول  ل 

من  الـــخـــالـــي  الـــ�ـــشـــالة 

له  تــــاأثــــيــــر  ل  الـــــــــروح 

تاأثير  لــه  بــلــى،  ــًا،  اإطــالق

ال�شالة  اأن  بيد  حــال.  كل  على  ب�شيط 

والقراآن،  الإ�ــشــالم،  عليها  �شدد  التي 

كل   R والأئمة  والر�شول،  وال�شرع، 

اكتمل  التي  ال�شالة  هي  الت�شديد  ذلك 

لهذا  الــ�ــشــواء.  عــلــى  ــا  وروحــه ج�شمها 

و�شجوده،  وركــوعــه،  ــه،  قــراءت الج�شم 

وارتفاع  وقنوته،  الأر�ــس،  اإلى  وهبوطه 

وتلك  يتنا�شب  بما  وانخفا�شه  �شوته 

الروح. هذا التنوع من اأجل تغطية جميع 

بوا�شطة  ُت�شبع  اأن  ينبغي  التي  الحاجات 

الخا�س،  �ــشــّره  منها  ولــكــل  الــ�ــشــالة، 

ال�شالة  قـــالـــب  يــ�ــشــكــل  ومــجــمــوعــهــا 

لكن  جدًا،  مهم  ال�شكل  هذا  وظاهرها، 

ما  لنعلم  الــتــوجــه.  هــي  الــ�ــشــالة  روح 

دون  من  ال�شالة  نفعله.  الــذي 

قلنا.  كما  التاأثير  قليلة  توجه 

بطريقتين  النتفاع  بو�شعكم 

ثمينة  األما�س  قطعة  من  اثنتين 

طريقة  قــيــراطــات.  عــدة  ــزن  ت

ت�شتخدموها  اأن  هي  منهما 

كريم  كحجر  اأي  كاألما�شة 

. ثمين

الأخرى  والطريقة 

ت�شتخدموها  اأن 

كـــحـــجـــر مـــيـــزان 

في  فــتــ�ــشــعــوهــا 

ـــة الـــمـــيـــزان  ـــّف ك

عــــيــــار ذي  بــــــدل 

وت�شعون  غـــرامـــات  عـــدة 

مقابلها  الثانية  الكّفة  في 

»فلفاًل« على �شبيل المثال! 

ولكن  لالألما�س،  ا�شتخدام  اأي�شًا  هــذا 

بت�شييع  اأ�شبه  ــه  اإن ــو؟!  ه ا�شتخدام  اأي 

ا�شتخدام يختلف عن  الألما�س. طبعًا هو 

تحطيم الألما�س الذي يعد اأ�شوء على كل 

حال من ذلك ال�شتخدام.

لكن النتفاع من الألما�س لي�س في اأن 

به  ويزن  ميزان  كحجر  الإن�شان  ي�شتعمله 

»الفلفل« و«الكركم«.

ال�شالة  مــع  الــتــعــامــل  عـــدم  ينبغي 

للميزان..  حجرًا  ن�شتخدمها  كاألما�شة 

لل�شالة قيمة كبيرة جدًا.

)*( من كلمة لالإمام الخامئني{ األقاها في الم�شاركين بملتقى ال�شالة ال�شابع ع�شر 1429/11/20هـ.

الهوام�س

ينبغي عدم التعامل 

مع ال�ضالة كاألما�ضة 

ن�شتخدمها حجرًا 

للميزان.. لل�ضالة قيمة 

كبيرة جدًا
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الموؤمنين  اأمير  الإمــام  ا�شتعر�شه  ما 

واآثـــار  العلماء،  عــالمــات  مــن  هــو   Q

ال�شائدة  العلوم  على  ح�شل  فمن  العلوم، 

باأنه  فليعلم  الآيــات،  خاليًا من هذه  وكان 

اأ�شحاب  بل هو من  العلم،  له من  ل حّظ 

فــي عالم  لــه  وتــوجــب  والــ�ــشــالل،  الجهل 

الآخرة هذه المفاهيم والكلمات المتبادلة 

التحقيق  لدى  الآخرين  العلماء  وبين  بينه 

وتكون  الــظــلــمــانــيــة،  الــحــجــب  والــبــحــث، 

الح�شرات.  اأعظم  القيامة  يــوم  ح�شرته 

فالمقيا�س في العلم اأن يكون اآية وعالمة، 

واآيته اأن ل يغدو باعثًا على النخوة والأنانية 

والتظاهر والترّفع.

العلم  عــن   Q الإمـــــام  ــر  عــّب ثــم 

ال�شحيح  العلم  اأن  لأجـــل  بـ)الحكمة( 

لــنــورانــيــتــه و�ــشــيــائــه فــي الــقــلــب، يوجب 

الطمئنان، ويدح�س الريب وال�شك، ومن 

يخو�س  حياته  طيلة  الإن�شان  اأن  الممكن 

لكل  وي�شتدل  ومقدماتها،  البراهين  في 

ببراهين  الإلــهــيــة  الــمــعــارف  مــن  واحـــد 

ورد في الحديث ال�صريف عن الكافي ب�صنده اإلى اأبي ب�صير 

قال: »�َصِمْعُت اأََبا َعْبِد اهلِل Q )اأَبا َجْعَفٍر( َيُقوُل: كاَن اأَِميُر 

اِئَل َكِثيرًة.  اْلُموؤِْمِنيَن Q َيُقوُل: يا طاِلَب اْلِعْلِم، اإِنَّ ِلْلِعْلِم َف�صَ

اْلَفْهُم،  ُذُن��ُه  واأُ اْلَح�َصِد  ِمَن  اْلَبَراَءُة  َوَعْيُنُه  ُع،  التَّوا�صُ َفَراأْ�ُصُه 

ِة، َوَعْقُلُه  يَّ ْدُق، وِحْفُظُه اْلَفْح�ُس، َوَقْلُبُه ُح�ْصُن النِّ َوِل�َصاُنُه ال�صِّ

ْحَمُة، َوِرْجُلُه ِزَياَرُة اْلُعَلَماِء،  َمْعِرَفُة الأَ�ْصَياِء َوالأُُموِر، َوَيُدُه الرَّ

َوَقاِئُدُه  َجاُة،  النَّ ُه  َوُم�ْصَتَقرُّ اْل��َوَرُع،  َوِحْكَمُتُه  اَلَمُة،  ال�صَّ ُتُه  َوِهمَّ

ا،  �صَ اْلَعاِفَيُة، َوَمْرَكُبُه اْلَوَفاُء، َو�ِصاَلُحُه ِليُن اْلَكِلَمِة، َو�َصْيُفُه الرِّ

َدُب،  الأَ َوَماُلُه  اْلُعَلَماِء،  ُمَحاَوَرُة  َوَجْي�ُصُه  اْل��ُم��َداَراُة،  َوَقْو�ُصُه 

ُنوِب، َوَزاُدُه اْلَمْعُروُف، َوَماوؤُُه الُمواَدَعُة،  َوَذِخيَرُتُه اْجِتَناُب الذُّ

.
)1(

ُة الأَْخَياِر« َوَدِليُلُه اْلُهدى، َوَرِفيُقُه َمَحبَّ

اآيات اأهل العلم
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اأقرانه  على  ويتفّوق  كثيرة،  واأدلــة  عديدة 

تلك  ولكن  والمناف�شة،  البحث  مقام  في 

تبعث  ول  �شيئًا،  قلبه  في  توؤثر  ل  العلوم 

وتحّيرًا  �شكًا  تزيده  بل  الطمئنان،  لديه 

من  والإكــثــار  المفاهيم  فجمع  والتبا�شًا، 

الم�شطلحات، ل يجدي نفعًا، واإنما ُي�شغل 

عن  ويثنيه  �شبحانه،  الحق  بغير  القلب 

الذات المقد�س، فيغفل عنه.

اأيها العزيز، اإن العالج كل العالج فيما 

اإذا اأراد الإن�شان اأن يكون 

عندما  عليه  اإلهيًا،  علمه 

�شاء،  عــلــم  اأي  يـــدر�ـــس 

مجاهدة  اإلــى  يــبــادر  اأن 

بوا�شطة  وي�شعى  النف�س، 

الروحانية،  الــريــا�ــشــة 

نيته.  تخلي�س  �شبيل  في 

الأ�شا�شي،  المنقذ  ــاإن  ف

ــــدر الـــفـــيـــ�ـــس،  ومــــ�ــــش

والنية  الــنــيــة،  تخلي�س 

َباحًا  ْرَبِعيَن �شَ
َ
ِ اأ

َّ
ْخَل�َس هلِل

َ
الخال�شة »َمْن اأ

ــِبــِه َعلى  َجــــَرْت َيــَنــاِبــيــُع اْلــِحــْكــَمــِة ِمـــْن َقــْل

الإخال�س  واآثـــار  فوائد  فهذه   
)2(

ِل�َشاِنِه«

بذلت  عندما  فــاأنــت  ــومــًا.  ي اأربــعــيــن  فــي 

�شبيل  فــي  اأكــثــر  اأو  عــامــًا  اأربعين  الجهد 

العلمية،  والمفاهيم  الم�شطلحات  تجميع 

اهلل،  جنود  ومن  عاّلمة  نف�شك  واعتبرت 

ول  قلبك،  للحكمة في  اأثرًا  لم تجد  ولكن 

طعمًا لها على ل�شانك، فاعلم اأن درا�شتك 

اإنما  بــل  بــالإخــال�ــس  يقترنا  لــم  وتعبك 

النف�شية.  والرغبات  لل�شيطان  اجتهدت 

فاإذا راأيت اأن هذه العلوم لم تثمر ولم تنجع 

فان�شرف ولو لأجل الختبار نحو اإخال�س 

النية وت�شفية القلب من الرذائل والكدر. 

واإذا لم�شت اأثرًا حاول اأن ت�شتمر في ذلك 

الختبار  لأجل  الت�شفية  كانت  واإن  اأكثر. 

الإخال�س،  مع  متنافية  النية  هذه  كانت 

ولكن من المحتمل اأن ب�شي�شًا من نورها 

يهديك.

اأنت  ـ  الــعــزيــز  اأيــهــا  ـ  اأي حــال  وعــلــى 

محتاج في جميع العوالم: 

عالم البرزخ وعالم القبر 

ودرجاتها  القيامة  وعالم 

الإلهّية  ــارف  ــمــع ال اإلــــى 

الحقيقية  والعلوم  الحقة، 

والأعمال  الح�شن  والُخلق 

اأينما  فاجتهد  ال�شالحة، 

الدرجات  هــذه  مــن  كنت 

والـــمـــراتـــب، واأكـــثـــر من 

عن  واأزل  ـــك  ـــش اإخـــال�

ال�شيطان  وو�شاو�س  النف�س  اأوهــام  قلبك 

�شبياًل  وتــجــد  الــنــتــائــج،  لــك  تظهر  حتى 

الهداية،  وينفتح لك طريق  الحقيقة،  اإلى 

ويكون اهلل �شبحانه في عونك.

يعلم اهلل �شبحانه باأننا اإذا انتقلنا مع 

هذه العلوم التافهة الباطلة وهذه الأوهام 

الذميم  والخلق  الكدر  والقلب  الفا�شدة 

م�شائبنا  تكون  كيف  الآخــرة،  عالم  اإلــى 

ومحنتنا، وكيف يكون م�شيرنا، واأّي ظالم 

العلوم  هذه  لنا  توّفر  قد  وعــذاب  ووح�شة 

وهذه الأخالق.

( 1) اأ�شـــول الكافي، المجلـــد الأول، كتاب ف�شـــل العلم، باب 

النوادر، ح2.

بـــاب  والكفـــر،  الإيمـــان  كتـــاب   ، ج67( 2) الأنـــوار،  بحـــار   

الإخال�س، ح10.

الهوام�س

اإن العلم ال�ضحيح 

لنورانيته و�ضيائه 

في القلب، يوجب 

الطمئنان، ويدح�ض 

الريب وال�ضك.
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في الزمن الذي ت�صن فيه الحمالت 

الدين  لتقديم  المعادية  الإعالمية 

الخ�صو�س  وج���ه  ع��ل��ى  والإ�����ص����الم 

والتع�صب  وال��ج��ه��ل  للتخلف  ك��دي��ن 

من  �صاكل،  وما  والرجعية  والخرافة 

ون�صتدل  لنتكلم  نحتاج  اأن  المحزن 

تملك  التي  المعركة  هذه  في  وندافع 

كل  العالم  في  ال�صتكبار  ق��وى  فيها 

ومراكز  والإع���الم  الدعاية  عنا�صر 

الدرا�صات.

* اهلل م�صدر العلم: 
اأنزل  الــذي  هو  وتعالى  �شبحانه  اهلل 

الأنبياء  بعث  الذي  وهو  ال�شماوية،  الكتب 

وفي  الب�شرية،  اإلــى  الدين  قــادة  والر�شل 

نف�س الوقت اهلل �شبحانه وتعالى هو الذي 

علم الإن�شان ما لم يعلم، فالدين م�شدره 

اهلل والعلم م�شدره اهلل. وهناك من ي�شّر 

في  العلم.  وبين  الدين  بين  �شراع  على 

فقط  يكونوا  لم  والر�شل  الأنبياء  التاريخ، 

مبلغي ر�شالت الدين، بل كانوا اأي�شًا معلمي 

العلم  مــجــالت  مــن  الكثير  فــي  الب�شرية 

 العلم 

النهم 

الحميد)*(

ال�صيد ح�صن ن�صر اهلل
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وهدوا النا�س وفتحوا اأمامهم كل الأبواب. 

ثم عندما ناأتي اإلى كتاب الإ�شالم الخالد 

ال�شريفة  الأحاديث  واإلــى  الكريم  القراآن 

اأن  اأظن  ل   ،P ر�شول اهلل  المروية عن 

ح�شارة  اأو  فكرًا  اأو  عقيدة  اأو  دينًا  هناك 

تحدثت عن العلم والمعرفة ومكانة العلماء 

وحثت على طلب العلم وبّينت قيمة ودرجة 

واأثر العلم في الدنيا وفي الآخرة اأي�شًا كما 

فعل محمد بن عبد اهلل P نبي الإ�شالم 

اأحدًا  اأن  اأظن  ل  النبيين.  وخاتم  العظيم 

اأن  باله  في  خطر  الإ�ــشــالم  ر�شول  قبل 

الذين وقعوا في  الأ�شرى  يجعل فداء 

معركة  في  الم�شلمين  يد 

اأ�شير  ــل  ك يعلم  اأن  بـــدر 

ع�شرة من الم�شلمين! حتى 

يوظفها  اأن  اأراد  الفدية 

والتعلم  التعليم  في خدمة 

والمعرفة. 

الأنبياء  و�صّية   *
والكتب ال�صماوية:

اليوم  حـــال،  كــل  على 

الإ�شالمية  الحقيقة  هـــذه  ــوؤكــد  ن نــحــن 

للعلم  العالية  المكانة  وهـــذه  الرا�شخة 

والعلماء والمتعلمين والمعلمين. وهنا نحن 

طبعًا ل نتحدث عن العلوم الدينية كما قد 

علم  كل  عن  نتحدث  بل  البع�س،  ي�شتبه 

�شبحانه  اهلل  من  الإن�شان  تقرب  ومعرفة 

اأهله  خدمة  في  الإن�شان  وتجعل  وتعالى 

علم  كل  الب�شرية.  وكــل  واأمــتــه  ومجتمعه 

نافع من هذا النوع هو العلم الممدوح، هو 

الدنيا  في  درجات  اأهله  يرفع  الذي  العلم 

به  ى  الــذي و�شّ العلم  وهــو  الآخـــرة،  وفــي 

الأنبياء والر�شل وكتب اهلل ال�شماوية. 

واقعيًا  جــوابــًا  نقدم  كم�شلمين  نحن 

بع�س  هــنــاك  كــانــت  اإن  نــعــم،  وعــمــلــيــًا. 

الإ�شالم  اإلى  نف�شها  تن�شب  التي  التجارب 

النوع،  هذا  من  قاتلة  اأخطاء  ارتكبت  قد 

فالذي يتحمل الم�شوؤولية هم اأ�شحاب هذه 

التجربة، ولي�س الإ�شالم ول نبيه ول قراآنه 

اآية يمتلئ  اآخر  اإلى  اآية فيه  اأول  الذي من 

الإن�شان  عن  والحديث  والعلم  بالمعرفة 

العظيمة  الرحلة  هذه  في  والأنثى  الذكر 

اإلى اهلل �شبحانه  وفي هذا الكدح الطويل 

وتعالى.  هذا هو الجواب العملي. ل نحتاج 

اإلى التنظير ول اإلى ال�شتدلل ول اإلى 

كذلك.  لي�س  هو  الإ�شالم  باأن  القول 

القراآن يقول هذا والحديث 

يقول هذا.

* لي�س للعلم حدود
على  نوؤكد  نحن  اليوم 

الحاجة اإلى المعرفة والعلم 

مرحلة  في  لي�س  والتعلم، 

محددة من عمر الإن�شان بل 

من المهد اإلى اللحد. العلم 

له  ولــيــ�ــس  حـــدود  ــه  ل لي�س 

نهاية، وعلى الإن�شان اأن يبقى عا�شقًا للعلم 

ول يتعاطى مع العلم فقط كو�شيلة للعي�س. 

التوجيه  اأن هذا من خ�شو�شيات  واأعتقد 

العلم  مع  نتعاطى  قد  اأي�شًا  الإ�ــشــالمــي. 

كم�شدر للعي�س وكم�شدر للقوة وكم�شدر 

النا�س،  يعي�شها  التي  الم�شكالت  لمعالجة 

والمعرفة  العلم  اإلى  ننظر  اأن  علينا  ولكن 

معه  ونرتبط  اأي�شًا  ذاتية  اإيمانية  كقيمة 

ما  هــذا  روحــيــًا.  وحبيًا  ع�شقيًا  ارتــبــاطــًا 

اأن  الإ�شالم. يجب  تعاليم  ور�شخته  اأكدته 

لأحالمنا  ول  العلمية  لطموحاتنا  يكون  ل 

ال�شعوبات  تــكــن  ــــًا  اأي حــــدود،  العلمية 

التي  والمعي�شية  والحياتية  الجتماعية 

 P ر�ضول اهلل

جعل فداء الأ�ضرى 

الذين وقعوا في يد 

الم�ضلمين في معركة 

بدر اأن يعّلم كل اأ�ضير 

ع�ضرة من الم�ضلمين.
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تجاه  م�شوؤولية  عــن  وحــ�ــشــاريــة،  ودينية 

اأمة، عن م�شوؤولية في المعركة ولي�س عن 

ال�شخ�شية.  الحياة  دائــرة  في  م�شوؤولية 

العامة  الم�شوؤولية  على  اأوؤكـــد  اأن  اأريـــد 

العربي  عالمنا  و�شعوب  المنطقة  ل�شعوب 

الطالب  عــلــى  وخــ�ــشــو�ــشــًا  والإ�ــشــالمــي 

الجامعيين. لي�س هناك اأي م�شكلة في اأن 

يعود  الجامعة  من  يتخرج  عندما  الفرد 

ويخطط  ويفكر  ال�شخ�شية  حياته  اإلــى 

كيف يوؤّمن فر�شة عمل وكيف يهيئ منزًل 

هذا  وفــطــري،  طبيعي  اأمــر  هــذا  وعائلة، 

اأمر م�شروع وم�شتحب اأي�شًا فال ُي�ْشِعْره 

المو�شوع  هـــذا  تــجــاه  بــعــقــدة  اأحـــد 

اأبدًا. الكاد من اأجل عياله 

اهلل.  �شبيل  في  كالمجاهد 

هذا ديننا واإ�شالمنا.

اأن  ــــان  ــــ�ــــش الإن عـــلـــى 

الم�شوؤولية،  هــذه  يتحمل 

على  يــتــنــافــى  ل  وهــــــذا 

الم�شاهمة  مــع  الإطـــــالق 

الجهادية  والم�شوؤوليات  التحديات  فــي 

وال�شيا�شية والثورية. الحقيقة اأن المر�س 

من  الكثير  اأن  هو  الأمــة  في  الآن  ال�شائد 

الجامعات  وخريجي  الجامعات  طــالب 

ينكفئون  والإ�شالمي  العربي  عالمنا  في 

وبالتالي،  ال�شخ�شية،  بحياتهم  لالهتمام 

وفي  العامة  المواجهات  فــي  تجدهم  ل 

تحيط بنا، واأّيًا تكن الظروف التي ع�شناها 

نواجهها في  اأن  التي يمكن  اأو  ال�شابق  في 

لنا،  بالن�شبة  والمعرفة  العلم  الم�شتقبل. 

هما م�شاألة �شرورية لزمة �شواء في البعد 

من   
َ
اهلل يخ�شى  {اإن���م���ا  لأنـــه  الإيــمــانــي، 

عباده العلماُء})فاطر: 28(، اأو في البعد 

باتت  الحياة  لأن  الح�شاري  الجتماعي 

جدًا،  وخطيرة  وعظيمة  كبيرة  متطلباتها 

اأي�شًا ل مكان  ولأن ال�شتحقاقات المقبلة 

فيها لل�شعفاء. وال�شعفاء لي�شوا فقط من 

اأول  ال�شالح.  يملكون  ول  المال  يملكون  ل 

ال�شعفاء هم الجهلة، هم الذين يعي�شون 

عالة على ح�شارات الغير، هم الذين 

يعالجوا  اأن  ي�شتطيعون  ل 

ــم مــــن خـــالل  ــه ــل ــاك ــش ــ� م

واخت�شا�شاتهم  قدراتهم 

وخـــبـــراتـــهـــم الــوطــنــيــة 

اإذا  لـــذلـــك،  والــقــومــيــة. 

عالم  في  باأننا  نوؤمن  كنا 

ينت�شر فيه القوي وُيحترم 

فيه القوي ويبقى فيه القوي يجب اأن نبحث 

القوة  كل عنا�شر  ونح�شل على  ون�شتكمل 

اخت�شا�شاته  كل  في  العلم  مقدمتها  وفي 

التي تحتاج اإليها اأمتنا. 

م��واج��ه��ة  ف����ي  م�������ص���وؤول���ي���ة   *
التحديات:

اإن�شانية  م�شوؤولية  عن  نتحدث  هنا، 

اليوم، الطاقة الحقيقية 

في الأمة هي في 

اأجيال ال�ضباب بالدرجة 

الأولى.

16



الطاقة  الـــيـــوم،  الــخــطــيــرة.  ــل  ــراح ــم ال

الحقيقية في الأمة هي في اأجيال ال�شباب، 

ال�شباب  ــــى،  الأول بــالــدرجــة  �شبابها  فــي 

الذين  ال�شباب  ال�شحة،  يملكون  الذين 

يملكون  الذين  ال�شباب  العنفوان،  يملكون 

الأمل،  يملكون  الذين  ال�شباب  الطاقة، 

وبالتالي هوؤلء ال�شباب يتحملون م�شوؤولية 

كبيرة. اليوم في مواجهة التحديات، نحن 

ال�شباب  لأجيال  كبير  ح�شور  اإلى  بحاجة 

ولطالب الجامعات في �شاحات المواجهة 

والتحدي. 

وهنا اأريد التاأكيد على اأن هذا العلم 

وهذه المعرفة تبقى مفيدة لالإن�شانية 

على  قــائــمــة  بــقــيــت  اإذا 

ــــان بــاهلل  ــــم قـــاعـــدة الإي

والعتقاد  لــه  والت�شليم 

هو  ــه  وقــدرت هــو  بعظمته 

كما  واإل  هـــو،  وجــبــروتــه 

قالت الآيات التي تتحدث 

عن العلم: {علم الإن�شان 

} تقول  اأن  اإلى   )5 يعلم})العلق:  لم  ما 

ا�شتغنى}  راآه  اأن  ليطغى  الإن�����ش��ان  اإن 

)العلق: 6 ـ 7(. اإن الذي يت�شور اأنه و�شل 

اإلى مقام من العلم ومقام من القوة ومقام 

من الغنى ل يدانيه، مقام ي�شتغني به عن 

اهلل عز وجل، عن خالق الخلق وعن منّزل 

ي�شل  الوجود،  هذا  وحافظ  ورازق  العلم 

والألوهية  والجبروت  الطغيان  اإلى مرحلة 

اللحظات  التي في لحظة من  الم�شطنعة 

ينك�شف عجزها. 

اأقوله:  اأن  اأردت  مــا  حـــال،  كــل  على 

الإيمان  الإيمان،  ح�شن  في  يعي�س  العلم 

والناظر  الحا�شر  اهلل  فكرة  يبقي  الــذي 

في هذا الوجود وعلى الحياة حية وقائمة 

الإيمان  لحظة.  كل  الإن�شان  وجــدان  في 

التوا�شع  يحفظ  العلم  هــذا  جانب  اإلــى 

روح  ويحفظ  الأخــالقــيــة  القيم  ويحفظ 

والغلو  العتو  من  ويمنع  الب�شرية  خدمة 

وال�شتكبار  والتجبر  والطغيان  والعلو 

عن  بعيدًا  العلم  اأما  والإف�شاد.  والف�شاد 

الأ�شلحة  اأخــطــر  مــن  فهو  الإيــمــان،  هــذا 

التي هددت الب�شرية وعّر�شت الب�شرية 

من  ي�شبح  هنا  العلم  للمخاطر.. 

تدمر  التي  الأ�شلحة  اأخطر 

الب�شرية وت�شحق النا�س في 

ومغاربها.  الأر�ــس  م�شارق 

ولذلك، فاإن عظمة الإ�شالم 

تكمن في هذه النقطة اأي�شًا 

التي تدعو اإلى العلم وتحث 

على العلم وترفع من درجة 

الإيمان  بعد  العلم  ت�شع  ولكنها  العلماء، 

في ح�شن الإيمان وفي ظله وفي حاكميته 

حتى ل تتفّلت هذه القوى العلمية ال�شخمة 

وتتحول اإلى ماأ�شاة.

اأنا اأقول لكم قدر هذه الأمة اأن تواجه 

قدر  خيارها.  ولي�س  والتحديات  الأخطار 

اأن  الأمة  هذه  وقدر  تقاوم،  اأن  الأمة  هذه 

وعدها  وتعالى  �شبحانه  اهلل  لأن  تنت�شر، 

الحيَة  الأمــَة  تكون  عندما  فقط  بالن�شر، 

العازمَة المتوكلَة الحا�شرَة. 

)*( مقتطف من كلمة ل�شماحة ال�شيد ح�شن ن�شر اهلل في حفل تخريج طالب جامعيين.

الهوام�س

العلم بعيدًا عن 

الإيمان هو من اأخطر 

الأ�ضلحة التي هددت 

الب�ضرية.
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يقول تعالى: {ي�شاألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للنا�س 

والحج ولي�س البر باأن تاأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر 

من اتقى واأتوا البيوت من اأبوابها واتقوا اهلل لعلكم تفلحون} 

)البقرة: 189(.

يذكر تعالى في جواب ال�شوؤال المطروح عن الهالل ما يلي: 

اإن القمر يمثل تقويمًا طبيعيًا ينظم حياة النا�س، معلقًا في كبد 

ال�شماء، حتى ي�شتفيد منه كل اإن�شان على هذه الب�شيطة، في اأية 

نقطة منها، مهما اختلفت م�شتوياته العلمية والمعرفية والإدراكية، 

ليمنح حياته التنظيم والدقة بناًء على هذا التقويم الطبيعي.

قد تقوم ال�شم�س بهذا الدور اأي�شًا، ولكنها تختلف عن دور 

ال�شماء  في  التحديق  عبر  التاريخ  معرفة  يمكن  ل  اإذ  القمر، 

بالنظر اإلى ال�شم�س، ولكن يمكن ذلك بمراقبة القمر وحالته. 

لقد ُخلق هذا التقويم الطبيعي لهدفين مهمين هما:

التنظيم والبرمجة في حياة الإن�شان،  اإيجاد حالة من  ـ   1
لأن الحياة في فو�شى م�شدر كل اإخفاق و�شوء، ولذا، خلق اهلل 

برنامج خا�س  اأ�شا�س  على  باأعماله  الإن�شان  يقوم  القمر حتى 

وتنظيم دقيق.

اآية اهلل نا�صر  مكارم ال�صريازي

النظـــــام 

���ش��ر ال��ح��ي��اة
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الطبيعي،  التقويم  لهذا  وفقًا  تــوؤدى  الدينية  العبادات  اإن  ـ   2
والعادية  الطبيعية  حياتنا  يمنح  الهالل  هذا  وجود  فاإن  وبالتالي، 

ال�شرعية  وعباداتنا  الدينية  اأعمالنا  لأداء  منه  ن�شتفيد  كما  نظمًا، 

وفق هذا التقويم الطبيعي.

اأ�شار في ذيل هذه الآية  اأن اهلل تعالى قد  ومن المثير لالنتباه 

اإلى م�شاألة تمثل نموذجًا للفو�شى التي كانت تحكم حياة النا�س في 

اآثار الحج  اإل نزر ي�شير من  اإذ لم يبق في ذلك الع�شر  الجاهلية، 

الخرافات والخزعبالت، منها ما ذكر في  الإبراهيمي، خليطًا مع 

ولم  الإحــرام  لبا�س  يرتدون  كانوا  اأنهم عندما  الآيــة من  ذيل هذه 

يكونوا يدخلون البيت من بابه، بل كانوا يدخلون من نقب يحفرونه 

.
)2(

خلف البيت ليعبروا منها كالحيوانات

وقد ذّم القراآن الكريم هذه الفو�شى، ولم يعتبرها عالمة للبر 

والإح�شان، واأمرهم بالدخول من باب البيت كالمعتاد والماألوف قبل 

الإحرام.

ادخلوا البيوت من اأبوابها:

ي�شتفاد من ذيل هذه الآية اأن لكل عمل طريقًا �شحيحًا لإنجازه، 

وهذا ما ينطبق على كافة اأعمالنا، �شواء ما تعلق منها باأمر دنيانا اأو 

اآخرتنا، اإذ لكل منها �شبيل �شحيح ومعقول يجب الدخول فيه وال�شير 

الروايات  بع�س  اأ�شار  وقد  المطلوبة.  النتيجة  اإلى  ن�شل  عليه حتى 

بالأئمة  واأبوابها  بالإ�شالم،  الآية  في  البيوت  ف�ّشر  اإلى ذلك عندما 

والح�شول  الإ�شالم  بيت  اإلــى  الدخول  اإذ   ،
)3(

Rالمع�شومين

على المعرفة ال�شليمة وال�شحيحة عنه، ل يمكن اأن يتحققا اإل من 

اأو  قيمة  ولذا، ل   ،R البيت  اأهل  اأي معارف  ال�شحيح،  طريقه 

وزن لتلك الّدعاءات التي تثار من حين لآخر، من هنا وهناك، من 

اإليهم، محلِّلين حرام  النا�س  يدعون  الذين  المخادعين  بع�س  قبل 

مين حالله، مخالفين الآية الكريمة، فتت�شح عند ذلك  اهلل، ومحرِّ

اإلى تقليدهم  مهمة الفقهاء والمراجع العظام الذين ُيدعى النا�س 

ذلك  على  بناء  بذلك  يقومون  حيث   ،| الحجة  لالإمام  كنواب 

التكليف ال�شرعي الج�شيم الملقى على عاتقهم.
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� النظم في القراآن الكريم:

ورد هذا المو�شوع في اآيات متعددة من القراآن الكريم، حيث 

�شورة  من   )40 اإلى   38 )من  الآيــات  في  منها  نموذج  اإلى  ن�شير 

ي�س:

{وال�شم�س تجري لم�شتقر لها ذلك تقدير العزيز العليم * 

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم * ل ال�شم�س 

اأن تدرك القمر ول الليل �شابق النهار وكل في فلك  ينبغي لها 

ي�شبحون}.

 من �شورة الروم، عندما ي�شار فيها اإلى نظام 
)26(

وفي الآية 

ال�شماوات والأر���س كل  {وله من في  الكون، نقراأ قوله تعالى: 

له قانتون}.

� من خ�شائ�س الرياح:

النظم  فــي  اإل  تتحققان  ل  مهمتين  خا�شتين  للرياح  اإن 

والترتيب، وهما:

لة بحرًا من المياه  1 ـ اإن الرياح تجّمع الغيوم المتفرقة، م�شكِّ
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في قلب ال�شماء فوق روؤو�شنا، ثم تر�شل هذه المياه باأمر اهلل تعالى 

تلك  في  الغيوم  وتقوم  للمياه،  والمتعط�شة  القاحلة  الأرا�شي  نحو 

المناطق بدور �شبكات الري بالتنقيط عبر �شقوط زخات من المطر، 

مخففة بذلك الأ�شرار على �شطح الأر�س التي تنزل عليها.

النظم  ظ���ل  ف���ي  اإّل  ي���ت���ّم  ل  م��م��ا  الأم�������ور  ت��ل��ك  ت��ع��ت��ب��ر  األ 

والن�شباط؟

الع�شور  تلك  في  �شيما  ل  للرياح،  الأخـــرى  الخا�شة  اأمــا  ـ   2
فهي  بعد،  البخار  اكت�شف طاقة  قد  الإن�شان  يكن  لم  التي  القديمة 

تتمّثل في تحريك ال�شفن بوا�شطة الرياح المنظمة في البحار، حيث 

يقوم ماّلح ال�شفينة بال�شتناد اإلى المعلومات والطالعات الكافية 

عن زمن هبوب الرياح، بو�شع الأ�شرعة في م�شير تلك الرياح، حتى 

اإلى مقا�شدهم، فلول النظم الحاكم  ي�شل بالم�شافرين والب�شائع 

ال�شراعية في  ال�شفن  ال�شتفادة من  اأمكن  لما  الرياح،  على هبوب 

ذلك.

� نحن والنظم:

اإننا نعتبر جزًء من هذا العالم الوا�شع والكبير، نالحظ النظم 

ال�شائد على كل اأجزائه، فهل ن�شتطيع العي�س خالفًا للنظام الحاكم 

لم  اإذا  حياتنا؟  في  والن�شباط  النظام  مراعاة  بدون  الكون  على 

نحّكم النظم على حياتنا، األ ن�شبح عند ذاك نتوءًا نافرًا في هذا 

الم�شير الدقيق، وبالتالي �شوف نكون محكومين بالفناء؟

اإن اإحدى حالت الفو�شى التي نالحظها في حياة بع�س الأفراد، 

تتمثل في عدم النتظام في �شاعات النوم واليقظة، حيث جعل اهلل 

و�شّخر  الكريم،  القراآن  ورد في  والن�شاط، كما  للعمل  النهار  تعالى 

النا�س،  بع�س  اأن  نالحظ  لالأ�شف  ولكن   ،
)4(

والنوم للراحة  الليل 

الفو�شى  وهــذه  الليل،  طــرف  حتى  ي�شهر  القانون،  لهذا  وخــالفــًا 

وعدم النتظام بين الن�شاط والراحة، م�شدر للكثير من الم�شاكل 

والأمرا�س.

في  والإدارات  الموؤ�ش�شات  على  حاكمًا  النظام  نالحظ  ل  ِلــَم 

على  عمله،  مكان  اإلى  الموظف  ح�شور  بعدم  نواجه  اإذ  الحكومة، 

لبداية  د  المحدَّ الوقت  على  �شاعتين  اأو  �شاعة  مــرور  من  الرغم 
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الدوام؟ وهذا الأمر ينطبق على رئي�س الموؤ�ش�شة كذلك.

اأربعة  بمقدار  �شنويًا  الأفــراد  من  نفقد  اإننا  نعم  اآخر،  مثال 

الن�شباط  وعــدم  الفو�شى،  ب�شبب  ما،  حرب  خ�شائر  اأ�شعاف 

القوانين والمقررات  النقل، وعدم مراعاة  ا�شتخدام و�شائل  في 

الناظمة لل�شواقة والتوجيه في الطرقات.

وحركة  �شير  على  الحاكم  الن�شباط  وعــدم  الفو�شى  اإن 

و�شوابط  بقوانين  الحائط  بعر�س  وال�شرب  النارية،  الدراجات 

و�شوء  النارية،  الدراجات  �شائقي  بع�س  قبل  من  وال�شوق  ال�شير 

ا�شتعمالهم لهذه الو�شيلة، اأّدى اإلى خ�شائر ل تعّو�س مادية ومالية، 

وفي الأرواح، بالإ�شافة اإلى �شلب الأمان في حركة و�شائل النقل، 

الو�شيلة  هذه  اعتبار  اإلى  المعا�شرين  ال�شعراء  بع�س  دعا  حتى 

زمياًل بل مناف�شًا لعزرائيل في عمله.

بل والأهم من ذلك هو اعتالل النظام القت�شادي لعالم اليوم، 

حيث تتركز ثمانون بالمئة من الثروة في يد ع�شرين بالمئة من 

النا�س، في حين تتركز ع�شرون بالمئة الباقية في يد ثمانين بالمئة 

منهم، وهذا التق�شيم غير العادل وغير المنطقي للثروة والم�شادر 

الحكومات  تقرر  وعندما  القت�شادية،  الفو�شى  نتيجة  المالية، 

ت�شليم ثروات الدولة اإلى القطاع الخا�س، فاإّن هذه الفئة القليلة 

من الع�شرين بالمئة من الأثرياء يقومون بال�شتيالء عليها.

من هنا ي�شعر الإن�شان بكامل وجوده ب�شرورة �شيادة النظم 

اإّن النظم والن�شباط حاكم على  والن�شباط على كل �شيء، بل 

فرائ�شنا العبادية، بحيث ل تقبل ال�شالة اإذا اأقيمت قبل دقيقة 

تاأخيرها ولو بعد دقيقة بعد انق�شاء وقتها.  من وقتها ول يجوز 

القانون  بهذا  وجودهم  اأعماق  من  يعتقدون  ل  النا�س  دام  وما 

الإلهي فاإنهم لن ي�شتطيعوا حّل م�شكالتهم ل بوا�شطة ال�شرطي 

ول المحكمة اأو العقوبة اأو ال�شجن.

بدون  منزلة  اأو  مرتبة  اأي  نبلغ  لن  باأننا  ثقة  على  وكــونــوا 

انتظام وان�شباط، كما اأننا ن�شل اإلى كل ما نريده في ظل النظم 

والن�شباط.

بي  اأ ب���ن  ع��ل��ي  م��ن��ي��ن  ل��م��وؤ ا م���ي���ر  اأ ك���ام  ف���ي  ل��ن��ظ��م  ا  �

:Q ل��ب  ط��ا

ال�شاعات  فــي   ،Q خاطب  ال�شهادة  لحظات  فــي  وهــو 
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.  مجمع البيان، ج2، �س27( 1)

.  تف�شير ال�شافي، ج1، �س348( 2)

.  البرهان في تف�شير القراآن، ج1، �س408( 3)

.  �شورة يون�س، الآية: 67( 4)

.  نهج البالغة، الر�شالة 37( 5)

.  و�شائل ال�شيعة، ج2، �س883، حديث 2( 6)

الهوام�س

الح�شن  العظيمين  الإمامين  ولديه  ال�شريف،  عمره  من  الأخيرة 

من  وكّل  واأقربائه،  عائلته  واأفــراد  اأبنائه  وباقي   L والح�شين 

 :Q و�شلته و�شيته، بالدعوة والو�شية بمراعاة النظم، حيث قال

ونظم  اهلل  بتقوى  كتابي  بلغه  ومن  واأهلي  ولدي  وجميع  »اأو�شيكما 

.
)5(

اأمركم«

:P النظم في �شيرة الر�شول الأكرم �

ح�شر ر�شول اهلل P ت�شييع جنازة �شعد بن معاذ، وبعد القيام 

بتغ�شيله وتكفينه وال�شالة عليه وتلقينه، ُو�شع حجر اللحد، واألقي 

بالتراب من اأطراف القبر في داخله ولما راأى P عدم التنا�شق 

في ترتيب القبر وتنظيمه قام P بالنحناء واإ�شالح �شطح القبر 

اأن  اأحدكم عماًل  اإذا عمل  »اإن اهلل يحب  المباركتين، وقال:  بيديه 

.
)6(

يحكمه«

نعم، لقد كان ر�شول اهلل P يعطي اأهمية في ترتيب قبر ميت، 

فكيف يمكن لبع�س المنتفعين اأن يقوم ببناء �شقق �شكنية في اأبنية 

فيها،  النا�س  واإ�شكان  و�شعيفة،  �شيئة  بناء  بمواد  طوابق  عدة  من 

وتعري�س اأرواحهم للخطر، بحيث يوؤدي اإغالق باب �شقة ما اأو غرفة 

فيها اإلى �شقوط حائط المنزل بكامله؟

� تخلف الم�شلمين:

هنا يطرح هذا ال�شوؤال:

الآخرين،  عن  الأمــور  من  كثير  في  الم�شلمون  تخلف  لماذا 

نالحظه  مما  الرغم  على  فاأكثر،  اأكثر  يوم  كل  يتطورون  الذين 

وال�شيرة  الكريم  القراآن  في  وردت  راقية  واأوامــر  توجيهات  من 

وباقي   Q طالب  اأبي  بن  علي  الموؤمنين  اأمير  وكلمات  النبوية 

R؟ المع�شومين الأطهار 

اإن الجواب على ذلك وا�شح، يكمن في اأننا نحن الم�شلمين لم 

قام  حين  في  والمنقذة،  الراقية  والتوجيهات  الأوامــر  بتلك  نعمل 

عمل  فلو  والتكامل،  الرقي  طريق  في  ف�شاروا  بها  بالعمل  الآخــرون 

بالنظم  اللتزام  منها  خال�شة،  بنية  التوجيهات  بهذه  الم�شلمون 

والجّد والإخال�س في العمل، لكّنا بال �شك في و�شع اأف�شل.
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ال�صالم: اإف�صاء  اإ�صتحباب   *
بين  ال�شالم  اإف�شاء عادة  �شياق  وفي 

ردَّ  وتعالى  تبارك  اهلل  جعل  اهلل،  عباد 

بالأف�شل  يكن  لم  واإن  واجــبــًا،  التحية 

ي�شاوي. بما  الأقل  فعلى  وزيادة، 

الن�شاء   قال اهلل عز وجل في �شورة 

ِباأَْح�َشَن  ��واْ  َف��َح��يُّ ��ٍة  ِب��َت��ِح��يَّ ُحيِّْيُتم  َذا  {َواإِ

ُكلِّ  َع��لَ��ى  َك���اَن  اهلّلَ  نَّ  اإِ وَه����ا  ُردُّ ْو  اأَ ِم��ْن��َه��ا 

.
)86(

َح�ِشيًبا}  �َشْيٍء 

الواجب: *ال�صالم 
التحية  رّد  جالله  جل  اهلل  جعل  بل 

في  المرء  كــان  لو  حتى  واجــبــًا،  فر�شًا 

الفري�شة. ال�شالة 

ال�شالم  اإفــ�ــشــاء  اأن   Qويو�شح

من  اأحد  على  بال�شالم  نبخل  ل  باأن  هو 

. لم�شلمين ا

الذي  الب�شو�س  الوجه  اأن  �شك  ول 

والحب  الهادئة  بالنظرة  النا�س  يلقى 

متوا�شع  �شاحبه  وال�شالم...  والحنان 

الخلق. بين  ومحبوب 

واقــعــنــا فيمن  فــي  ـــراه  ن مــا  وهـــذا   

يلقى.  من  كل  على  ي�شلم 

النف�س: على  *ال�صالم 
في  الـــ�ـــشـــلـــوك  اآداب  ــة  ــل ــم ج مــــن 

تـحــية الإ�ضـــالم
ال�صيد �صامي خ�صرا

»الإ�صالم« ا�صم دين اهلل تبارك وتعالى، والإ�صالم يعني 

ال�صالم والأمان بين المخلوقين، وتحية الإ�صالم المباركة 

التي نكررها في اليوم والليلة اأو ن�صمعها ع�صرات المرات هي 

»ال�صالم عليكم« اأي اإعطاء الأمن والطماأنينة لالآخرين.

 وُيعرف الُم�صلم في �صتى اأنحاء المعمورة بهذا ال�صعار... 

بالقائهم  بالدنا  في  غيرهم  عن  المتدينون  ُيعرف  كما 

لتحية الإ�صالم »ال�صالم عليكم«.

قال  عليكم«....  »ال�صالم  اأي�صًا  الجنة  اأهل  وتحية 

اإِلَّ  َلْغًوا  ِفيَها  َي�ْشَمُعوَن  {َل  �صورة مريم:  اهلل عز وجل في 

تبارك  وقال   ،
)62(

َوَع�ِشيًّا}  ُب��ْك��َرًة  ِفيَها  ِرْزُق��ُه��ْم  َوَل��ُه��ْم  �َشَاًما 

.)75 َو�َشَاًما} )الفرقان:  ًة  َتِحيَّ ِفيَها  ْوَن  {َوُيلَقَّ وتع�ال�ى: 
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دخوله  عند  الإن�شان  م 
ّ
ي�شلـ الإ�شالم،اأن 

فيه...  اأحــدًا  يلق  لم  ولــو  حتى  المنزل 

ـــرزق  فــــاإّن ذلـــك يــزيــد فــي الــبــركــة وال

الن�شو�س...  بع�س  فــي  كما  والــخــيــر، 

قال  نف�شه،  على  الــ�ــشــالم  نيته  ولتكن 

َدَخْلُتم  َذا  {َفاإِ النور:  �شورة  في  وجل  عز 

ْن  مِّ َتِحيًَّة  اأَنُف�ِشُكْم  َعلَى  َف�َشلُِّموا  ُبُيوًتا 

على  اأو   
)61(

��َب��ًة}  َط��يِّ ُم��َب��اَرَك��ًة   ِ اهللَّ ِع��ن��ِد 

معه. اللذين  الملكين 

 Qالباقر الإمام  مولنا  عن  ورد 

بيته،  م��ن��ك��م  رج����ل  دخ����ل  »اإذا  قــولــه: 

عليهم،  ي�����ش��ل��م  اأح����د  ف��ي��ه  ك����ان  ف����اإن 

فليقل:  اأح����د،  ف��ي��ه  ي��ك��ن  ل���م  واإن 

عند  م��ن  علينا  ال�����ش��ام 

تحية  اهلل:  ي��ق��ول  رب��ن��ا، 

مباركة  اهلل  ع���ن���د  م����ن 

.
)1 (

طيبة«

الأخبار:  بع�س  وفــي 

يقول عندما ل يجد اأحدًا 

ـــي الـــبـــيـــت: »ال�������ش���ام  ف

به  يق�شد  وبركاته،  اهلل  ورحمة  عليكم 

.
)2(

�شهود« عليه  اللذين  الملكين 

بال�صالم: *البخيل 
النا�س  على  يبخل  الذي  اأن  �شك  ول 

اأبخل  ذلــك  غــيــر  عــلــى  فــهــو  بــالــ�ــشــالم، 

اأهـــم، حــيــث ورد عن  بــمــا هــو  ــن،  ــش واأ�

النا�س من  اأبخل  »واإّن   :Pر�شول اهلل

بال�شام«. بخل 

 :Qال�شادق الإمــــــــام  وعـــــن 

بال�شام«. بخل  من  »البخيل 

اأخرى:  اآداب  * ولل�صالم 
ل  اأن  ــى  عــل ــل  ــ�ــش ــالأف ب الـــــرّد   -  1

ـــرّد حـــدًا مــعــيــنــًا، حــيــث روي  يــتــعــدى ال

الــ�ــشــادق الإمــــام  �ــشــالم  رّد  رجـــاًل  اأن 

ورحمة  ال�شالم  وعليكم  بقوله:   Q

فقال ور�شوانه.  ومغفرته  وبركاته  اهلل 

المائكة  بنا قول  »ل تجاوزوا   :Q

اهلل  رح���م���ة   ،Qاإبراهيم ب���ي���ن���ا  لأ

حميد  اإنه  البيت،  اأهل  عليكم  وبركاته 

.
)3 (

مجيد«

نقول:  اأن  الــزيــادة  في  فالم�شتحب 

وبركاته...  اهلل  ورحمة  ال�شالم  عليكم 

اأكثر.  ل 

في  مــا  اللبيب  عــلــى  يخفى  ول 

لم  اإذا  حــيــث  حــكــمــة،  مـــن  ـــك  ذل

معينة  حــدود  هناك  تكن 

�شيوؤثر  فــذلــك  لــلــزيــادة، 

ـــى اأعـــــمـــــال الـــنـــا�ـــس  عـــل

وم�شاغلهم.

ولك ـ يا اأخي القارىء 

رّد  اأن  لــو  تــتــ�ــشــور  اأن  ـ 

ع�شر  منه  تت�شّ الــ�ــشــالم 

ة  �ُشنَّ ل  فتتعطَّ مرة،  كل  في  مثاًل  �شفات 

النا�س. و�شوؤون  الحياة، 

ب�شيغة  الـــــرّد  الأدب  ومــــن   -  2

واحـــدًا،  الم�شلم  كــان  ولــو  الــجــمــاعــة، 

والتعظيم  التبجيل  باب  من  ذلك  ولعل 

والحترام.

الــ�ــشــادق مــــــام  الإ عـــن  ورد  ذ  اإ

الدعاء  ع��ل��ي��ه��م  ُي���رّد  »ث��اث��ة   :Q

الرجل   ، واح����داً ك��ان��وا  ن  واإ ج��م��اع��ة، 

ّن  فاإ اهلل،  ي��رح��م��ك��م  ف��ُي��ق��ال:  ي��ع��ط�����س 

على  ي�������ش���ّل���م  وال����رج����ل  غ����ي����ره،  م���ع���ه 

عليكم،  ال�������ش���ام  ف���ي���ق���ول:  ال����رج����ل، 

من جملة اآداب 

ال�ضلوك في الإ�ضالم، 

اأن ي�ضّلم الإن�ضان عند 

دخوله المنزل حتى ولو 

لم يلق اأحدًا فيه...
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وال�����رج�����ل ي����دع����و ل���ل���رج���ل ف���ي���ق���ول: 

.
)4 (

اهلل« عافاكم 

على  الــراكــب  ي�شّلم  اأن  الأدب  ومــن 

وهو  توا�شعه  اإلى  التفاتة  وكاأنه  الما�شي، 

نف�شه  تربيته  اأو  الجميل  المركب  يركب 

كّل  عّلق  حيث  والتفاخر،  العلو  عدم  على 

وال�شيد  الخميني}  الإمــــام  مــن 

اآكدية  بــاأنــه  ذلــك  على  الكلبيكاني 

ويكفي  لــال�ــشــتــحــبــاب، 

الجماعة  مـــن  الــــرد  فـــي 

ــى واحـــد  القـــتـــ�ـــشـــار عــل

منهم اإذا ق�شدوا جميعًا.

ر�ــشــول اهلل عــن  روي 

الراكب  »ل��ي�����ش��ل��م   :P

�شّلم  واإذا  الما�شي،  على 

م���ن ال���ق���وم واح����د اأج����زاأ 

.
)5 (

عنهم«

*ترك 
على  ال�����ص��الم 

النا�س: بع�س 

كما  الأدب  ومــــــن 

ترك  الن�شو�س  بع�س  فــي  ورد 

من  الأ�شناف  بع�س  على  ال�شالم 

من  لكونهم  ذلك  ولعّل  النا�س... 

ترك  فيكون  المنكر،  اأهل 

من  نوعًا  عليهم  ال�شالم 

والــنــهــي عن  ــمــوعــظــة  ال

بع�س  فـــي  اأو  ــكــر،  ــمــن ال

المحرجة...  الـــحـــالت 

ومــــن هــــذه الأ�ـــشـــنـــاف: 

ــحــمــام،  مـــن كــــان فـــي ال

جنازة...  فــي  ما�شيًا  اأو 

تكون  قد  في حالة  فالأول 

نهى ر�ضول اهلل P عن 

اأن ي�ضّلم على ال�ضكران 

في حال �ضكره، وعلى 

من يعمل التماثيل، 

وعلى من يلعب بورق 

اللعب والفا�ضق 

والمعلن بف�ضقه.
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جة  محر

مخجلة  اأو 

ـــي  ـــان ـــث لــــــه، وال

م�شتغرقًا  يبقى  حتى 

واتعاظه. خ�شوعه  في 

م 
ّ
ي�شلـ اأن  عن   Pاهلل ر�شول  ونهى 

على ال�شكران في حال �شكره، وعلى من 

بورق  يلعب  من  وعلى  التماثيل،  يعمل 

وعلى  ال�شطرنج،  اأ�شحاب  وعلى  اللعب، 

بف�شقه. والمعلن  والفا�شق  الربا،  اآكل 

من  نــوع   Pهذا نهيه  اأن  ووا�ــشــح 

عن  لهم  نهي  اأو  هــوؤلء،  عن  الإعــرا�ــس 

لمنكر. ا

ونــــفــــ�ــــس 

النهي ورد في ال�شاعر 

المح�شنات،  يقذف  الذي 

ب�شّب  ــفــكــهــيــن  ــمــت ال ـــى  وعـــل

باهلل. والعياذ  الأمهات، 

في  يــذكــر  الــذي  الأدب  ومــن 

ا�شتحباب  عــــادة  الــتــعــلــيــم  ـــاب  ب

وبذلك  اأيــ�ــشــًا،  بال�شالم  الــتــوديــع 

ــاء تــ�ــشــلــيــمــًا، والـــــوداع  ــق ــل يــكــون ال

كذلك.

قام  »اإذا  قــولــه:  الــنــبــي  عــن  روي 

اإخوانه  فــلــيــوّدع  مجل�شه،  مــن  الــرجــل 

كان  خير  فــي  اأفــا�ــشــوا  ــاإن  ف بال�شالم، 

كان  باطل،  في  اأفا�شوا  واإن  �شريكهم، 

.
)6(

دونه« عليهم 

.  و�شائل ال�شيعة، الحر العاملي، ج12، �س18( 1)

.  بحار الأنوار، العالمة المجل�شي، 73، �س3( 2)

.  معاني الأخبار، ال�شيخ ال�شدوق، �س283( 3)

.  الحدائق النا�شرة، المحقق البحراني، ج9، �س67( 4)

.  ذخيرة المعاد، المحقق ال�شبزواري، ج1، �س365( 5)

.  بحار الأنوار، العالمة المجل�شي، ج73، �س9( 6)

الهوام�س
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النقطة الأولى: الهوية والمكان: 

بنو قينقاع قوم من اليهود وهم اأ�شجع 

اليهود، كانوا �شاغة، وكانوا حلفاء عبادة 

�شلول.  ــي  اأب بــن  اهلل  وعبد  ال�شامت  بــن 

بني  اأن  الــتــاريــخ  كتب  مــن  يظهر  والـــذي 

المنورة  المدينة  يقطنون  كانوا  قينقاع 

منهم  اأخريين  فئتين  اإلى  اإ�شافة  وحولها 

وي�شهد  قريظة،  وبنو  الن�شير  بنو  وهــم 

 P النبي  اأقّرها  التي  العهود  اأن  لذلك 

هجرته  بعد  كانت  اإنما  الثالثة  الفرق  مع 

ما  وهذا  المدينة،  اإلى  مكة  من  المباركة 

.
)1(

اأورده ابن كثير في تف�شيره

P ــل النبي ــف تعام كي

ــيــهــود  ــد ال ــائ ــك مـــع م

)بنو قينقاع(؟

ال�صيخ تامر حمزة

المتدبر في الآيات القراآنية التي تتحدث عن اليهود يجد اأنهم قد انطووا على 

�صفات خبيثة على م�صتوى الأبعاد الثالثية لالإن�صان، العقل والروح وال�صلوك. ومن 

اأننا لم نجد اآية واحدة تحمل لهم منقبة حتى ولو كانت �صغيرة، وهذا  الملفت 

المجادلة  كثرة  فمثاًل،  وحياتهم.  وجودهم  تحكم  التي  الطبيعة  عن  يك�صف  ما 

اأدت اإلى الت�صييق على اأنف�صهم وحب البقاء والحياة حتى ولو كانا على جماجم 

اإلى تميزهم بروحية العداء لكل  الآخرين. ومن �صرب الم�صكنة والذلة عليهم 

من لم يخدم م�صلحتهم حتى ولو كان من عالم المالئكة. ومن بروز العن�صرية في 

�صخ�صيتهم، اإلى نق�صهم للعهود والمواثيق كعن�صر اأ�صا�صي في �صلوكياتهم.

و�صنقت�صر في الحديث عن فئة منهم وهي جماعة بني قينقاع �صمن النقاط 

التالية:
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النقطة الثانية: المعاهدة 

�شماوية  ر�شالة  �شاحب  النبي  اأن  بما 

اأنبياء،  مــن  �شبقه  مــن  كــل  بــه  ب�شر  وقــد 

ل  ـ  ال�شماء  كتب  في  وعالماته غير خفية 

�شيما في التوراة والإنجيل ـ، يجب اأن يكون 

اأهل الكتاب اأول من يوؤمن به وي�شدقه في 

دعوته، لتوفر الأدلة بين اأيديهم من كتبهم، 

توجيه  خــالل  مــن  اخــتــبــاره  اإلـــى  م�شافًا 

الأ�شئلة اإليه من اأحبارهم وتيقنهم بنبوته. 

وبناءًا عليه، يجب اأن يكونوا جزءًا من هذه 

الأمة، باعتبار اأن نبوة النبي في م�شار كل 

ممهدون  ال�شابقين  الأنبياء  واأن  النبوات، 

فاإن  ولــذا،   .P محمد  بنبوة  ومب�شرون 

اأحد  هــوؤلء  اأمثال  يكون  التي  المعاهدات 

اأطرافها مع النبي P تك�شف بحد ذاتها 

النبوة  عن  بتمايزهم  القرار  اتخاذ  عن 

من  وبالرغم  و�شلوكيًا.  عقائديًا  الجديدة 

ذلك، فاإن النبي ا�شتجاب لطلبهم في عقد 

الهدنة بينه وبينهم، اإتمامًا للحجة عليهم، 

وقد كتب لهم على اأن ل يعينوا عليه اأحدًا، 

ول يتعر�شوا لأحٍد من اأ�شحابه بل�شان ول 

يد ول ب�شالح ول بكراع، في ال�شر اأو العلن، 

فاإن فعلوا، فر�شول اهلل  بليل ول بنهار،  ل 

في حّل من �شفك دمائهم و�شبي ذراريهم 

ون�شائهم واأخذ اأموالهم... وكتب لكل قبيلة 

. وهناك اإجراء لم ُيعَلم 
)3(

كتابًا على حدة

اأنه ح�شل قبل الهدنة اأم بعدها، ولكن بعد 

اإلى  اأن ن�شره اهلل �شبحانه يوم بدر عمد 

فقال:  قينقاع،  بني  �شوق  في  اليهود  جمع 

»يا مع�شر اليهود، اأ�شلموا قبل اأن ي�شيبكم 

محمد،  يا  قالوا:  قري�شًا«.  اأ�شاب  ما  مثل 

من  نفرًا  قتلت  اأنك  نف�شك  من  يغرّنك  ل 

القتال،  يعرفون  ل  اأغــمــارًا  كانوا  قري�س 

النا�س  نحن  ــا  اأن لعرفت  قاتلتنا  لــو  ــك  اإن

. وعلى اأثر ذلك، نزل 
)4(

واأنك لم تلَق مثلنا

�شتغلبون  كفروا  للذين  )قل  تعالى:  قوله 

وتح�شرون اإلى جهنم وبئ�س المهاد * قد 

كان لكم اآية في فئتين التقتا فئة تقاتل في 

مثليهم  يرونهم  كافرة  واأخــرى  اهلل  �شبيل 

ي�شاء  من  بن�شره  يوؤيد  واهلل  العين  راأي 

)اآل  الأب�شار(  لأولــي  لعبرة  ذلك  في  اإن 

عمران: 12 ـ 13(.

متزلزلة  هدنة  الثالثة:  النقطة 

وعهد كاذب

قينقاع  بني  اأن  من  �شابقًا  ُذكــر  كما 

جمع  عندما  النبي  فـــاإن  �ــشــاغــة،  كــانــوا 

يك�شف  وهذا  �شوقهم  في  ذلك  تم  اليهود 

�شاهم  مما  القت�شادية،  قدراتهم  عــن 

العهد  لنق�س  ومبادرتهم  غــرورهــم  فــي 

29

م
 2

00
9 

ل
و

لأ
 ا

ن
ي
ر

�ش
ت
 /

 2
17

د 
د

ع
ل
ا



وكان  النبي،  وبين  بينهم  الميثاق  ونبذ 

مع  �شوقهم  فــي  ح�شل  مــا  ذلـــك  ــة  ــداي ب

م�شمولة  كــانــت  الــتــي  الم�شلمات  اإحـــدى 

على  الفريقان  اأجمع  فقد  المعاهدة،  في 

لها،  بحلي  قدمت  الــعــرب  مــن  امـــراأة  اأن 

�شائغ  ــى  اإل وجل�شت  �شوقهم  فــي  فباعته 

وجهها  ك�شف  على  يريدونها  فجعلوا  بها 

فلم تفعل، فعمد ال�شائغ اإلى طرف ثوبها 

انك�شفت  قامت  فلما  ظهرها،  اإلى  فعقده 

رجل  فوثب  ف�شاحت،  ف�شحكوا  �شواأتها 

من الم�شلمين على ال�شائغ فقتله، ف�شدت 

فغ�شب  فــقــتــلــوه،  الم�شلم  عــلــى  الــيــهــود 

 .
)5(

الم�شلمون ووقع ال�شر

النقطة الرابعة: اأ�صباب النق�س

الأول: الغرور: 

اأنف�شهم  يعتبرون  قينقاع  بنو  كــان 

الم�شتوى  وعلى  اليهود،  من  قــوم  اأ�شجع 

اأمواًل، وقد  القت�شادي، هم الفئة الأكثر 

الم�شلمين  يقر�شوا  اأن  روؤ�شاوؤهم  رف�س 

طلب  حينما  اهلل  ر�شول  اأجابوا  وقد  ماًل، 

اأن  ربكم  احتاج  بقولهم:  القر�س  منهم 

اهلل  �شمع  )لقد  تعالى:  قوله  فنزل  نمده؟ 

قــول الــذيــن قــالــوا اإن 

اهلل فقير ونحن 

ـــاء  ـــي اأغـــن

�شنكتب ما قالوا( )اآل عمران: 181(. 

الثاني: تحري�س قري�س لهم: 

اإن الذين خ�شروا المعركة في مواجهة 

النبي في بدر تحركوا نحو اليهود للتحالف 

القابلية  لهم  وكــانــت  النبي،  �شد  معهم 

لذلك. وفي هذا المجال، كتب كفار قري�س 

بعد وقعة بدر اإلى اليهود: اإنكم اأهل الحلقة 

�شاحبنا،  لتقاتلن  ــكــم  واإن والــحــ�ــشــون، 

وبين  بيننا  يحول  ول  ــذا  وك كــذا  لنفعلن 

خدم ن�شائكم �شيء، وهي الخالخل، فلما 

بلغ كتابهم النبي P اأجمعت بنو الن�شير 

اإلى  المبادرين  اأول  وكــان   
)6(

الغدر على 

الغدر والنق�س بنو قينقاع ثم بنو الن�شير 

ثم بنو قريظة.

الثالث: �شبكات التحالف:

لع�شيرة  ــفــاء  حــل قــيــنــقــاع  بــنــو  كــــان 

الخزرج، مما جعلهم يعتقدون بقوة قاهرة 

ل يقدر عليها اأحد. ومما زاد في طمعهم 

اهلل  عبد  اأمثال  المنافقين،  مع  تحالفهم 

اأمثال  الوجهاء  من  وغيره  �شلول  اأبــي  بن 

عبادة بن ال�شامت.
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على  ال���رد  ال��خ��ام�����ص��ة:  النقطة 

اإف�صادهم 

ما نقل في كتب التاريخ وما ظهر على 

�شفحات ال�شير هو اأقل بكثير من مكرهم 

ويخططون  يحيكونه  كانوا  الــذي  الخفي 

المكر  يحيق  ل  ولكن  الفتية،  للدعوة  له 

ر�شول  �شبر  اأن  وبعد  باأهله.  اإل  ال�شيئ 

اهلل طوياًل عليهم لحين ن�شوج الأمر بعد 

يوافق  بما  معهم  والتعامل  المنا�شب  الرد 

على  للق�شاء  اأ�شلوبين  اإلى  عمد  الحكمة، 

ف�شادهم واإف�شادهم.

الغرور  منابع  على  الق�شاء  الأول: 

والإف�شاد 

بعد اأن ر�شد النبي كل الأعمال الحربية 

 P والخروقات التي قام بها اليهود، قرر

لإدخال  المحكمة  الردود  ببع�س  يقوم  اأن 

اأعمالهم  عن  وثنيهم  قلوبهم  اإلى  الرعب 

العملية  الإجــراءات  جملة  ومن  العدائية. 

اغتيال مجموعة منهم من  بها،  قام  التي 

والتحري�س،  للف�شاد  كانوا م�شدرًا  الذين 

بنت  الع�شماء  عفك،  اأبــو  اأولــئــك:  ومــن 

.
)7(

مروان

لموقف  ح���ك���ي���م  ق���������رار  ال�����ث�����ان�����ي: 

م�شيري:

يحتمل،  ل  حــدًا  ــور  الأم بلغت  اأن  بعد 

ع�شكري  باأ�شلوب  ا�شتئ�شالهم  النبي  قرر 

في  �شرطانية  غدة  اأ�شحوا  لأنهم  حا�شم، 

وكان  لغزوهم،  جي�شًا  فوجه  الأمة،  ج�شم 

للهجرة  الثانية  ال�شنة  �شوال من  ذلك في 

ــوا على  ــزل الــنــبــويــة، وحــا�ــشــرهــم حــتــى ن

حكمه.

 
ُ
اهلل واأغنم  باإجالئهم،  النبي  اأمر  ثم 

مال،  من  لهم  كان  ما  والم�شلمين  ر�شوَله 

و�شادر الر�شول P ما كانوا يملكون من 

�شالح واآلت �شياغتهم، وقد اأخرجهم من 

ال�شامت  بن  عبادة  ذراريهم  مع  المدينة 

بعد اأن تبراأ من التحالف معهم.

الخال�صة: 

على  لالعتداء  نهائي  حد  و�شع  اأوًل: 

للدخول  الآخرين  وت�شجيع  اأ�شلم،  من  كل 

في الإ�شالم الذي يحفظهم ويحميهم.

العدائية  الأن�شطة  كل  تجميد  ثانياً: 

�شاأنًا  اأقــل  هم  الذين  الأفــرقــاء  بقية  عند 

وقوة من اليهود.

القت�شادي  الو�شع  تح�شين  ث��ال��ث��اً: 

من  الكثيرة  الغنائم  ب�شبب  للم�شلمين 

اليهود.

رابعاً: التخل�س من كل البوؤر الفا�شدة 

خارج  اإلـــى  والــتــوجــه  للتفرغ  الــداخــلــيــة، 

المدينة لن�شر الدعوة. 

كانت  الــتــي  الــقــوة  تفكيك  خ��ام�����ش��اً: 

والم�شركين  الــيــهــود  مــن  ــرًا  ــش � تت�شكل 

 .Pوالمنافقين لمواجهة ر�شول اهلل

اندحارهم  تم  النهاية،  في  �شاد�شاً: 

وقوتهم  مالهم  ينفعهم  ولم  المدينة  من 

اأنه  بــه  يظنون  كــانــوا  ومــا  وتحالفاتهم، 

مانعهم من ر�شول اهلل تبين اأنه اأوهن من 

بيت العنكبوت.

.  تف�شير ابن كثير، ج1، �س176( 1)

 اأعـــالم الـــورى، �ـــس69، وبحـــار الأنـــوار، ج19، �س110( 2) 

و111، وال�شيرة الحلبية، دحالن، ج1، �س175.

، وفتح الباري،   ال�شياء في الأحاديث المختـــارة، �س377( 3)

ج7ـ �س332.

 ،  �شيـــرة ابن ه�شام، ج2، �ـــس147، الرو�س، ج3، �س 224( 4)

تاريخ الإ�شالم للذهبي، ج2، �س 146.

.  �شنن اأبي داوود، ابن الأ�شعث ال�شج�شتاني، ج2، �س34( 5)

، نقاًل عن �شواهد النبوة.   تاريخ الخمي�س، ج1، �س407( 6)

، ال�شيـــرة النبوية، ابن كثير،  البدايـــة والنهاية، ج4، �س6( 7)

ج3ـ �س11.

الهوام�س
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ال�����ح�����ج 

وانفلوانزا الخنازير

ال�شيخ علي حجازي 

1 - الحّج واإنفلونزا الخنازير
الم�صكلة:

 ،)H1N1( الخنازير  انفلونزا  تنت�شر 

مّما اأربك ويربك بع�س الموؤمنين الراغبين 

في تاأدية منا�شك الحّج.

الحكم:

ففي  المكّلف،  على  الــحــّج  وجــب  اإذا 

الم�شاألة �شورتان:

اطمئنان  للمكّلف  ح�شل  اإذا  الأولــى: 

اإلى  التوّجه  من  ال�شرر  ح�شول  خوف  اأو 

اإنفلونزا  ب�شبب  الــحــّج  منا�شك  اأمــاكــن 

الخنازير، وكان ح�شول الخوف من من�شاأ 

مناعته  كانت  لو  )كما  به،  يعتّد  عقالئّي 

ت�شاعد  باأمرا�س  مري�شًا  وكــان  �شعيفة 

على انت�شار الإنفلونزا وتمنع من الت�شّدي 

لها(، جاز تاأجيل الحّج.
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من  خــوف  يح�شل  لــم  اإذا  الــثــانــيــة: 

الخوف  من�شاأ  كــان  اأو  الــ�ــشــرر،  ح�شول 

لها،  مبّرر  ل  تخّيالت  اأو  و�شو�شة  مجّرد 

ولي�س معتّدًا بها عند العقالء، وجب الحّج 

ول يجوز التاأجيل، نعم، على الحاّج الوقاية 

والحذر والنتباه.

واأّما من كان يريد الحّج الم�شتحّب فهو 

بالخيار، اإن �شاء ذهب، واإن �شاء اأّجل.

2 - التدخين في الأمكنة العاّمة
الم�صكلة:

بع�س المدخنين يمار�س التدخين في 

الأماكن العاّمة، اأو في الدوائر الحكومّية. 

اإزعـــاج  اأو  اإيـــذاء  ــك  مــن ذل وقــد يح�شل 

لالآخرين.

الحكم:

العاّمة  الأماكن  في  التدخين  يجوز  ل 

الآخرين،  وازعــاج  لإيــذاء  كان موجبًا  اإذا 

يجوز  ل  كــمــا  بــهــم.  الــ�ــشــرر  لإلــحــاق  اأو 

التدخين  كــان  اإذا  الــدوائــر  في  التدخين 

على خالف النظام الداخلّي للدوائر. ولو 

كانت الأنظمة الداخلّية ت�شمح بالتدخين، 

فاإن كان التدخين موجبًا لإيذاء اأو اإزعاج 

اأو لإلحاق ال�شرر بهم فيحرم -  الآخرين 

اأي�شًا - واإّل فال.

3 - الجوارب الرقيقة
الم�صكلة:

الــجــوارب  الــمــكــّلــفــات  بــعــ�ــس  تلب�س 

)الكل�شات( الرقيقة اأمام الأجانب، بحيث 

جل من خاللها. ُترى الرِّ

الحكم:

ل يجوز للن�شاء لب�س الجوارب الرقيقة 

اأمام الأجنبّي.

4 - اإهانة الموؤمن 
الم�صكلة:

الموؤمنين  اإهــانــة  على  البع�س  يعتاد 

الآخرين،  اأمــام  الإيــمــان(  عقائد  )اأهــل 

دون  الموؤمن  اإهــانــة  على  البع�س  ويعتاد 

الأو�ــشــاف على  وجــود �شامع. ومــن هــذه 

�شبيل المثال: حقير وغبّي وتافه...

الحكم:

�شواء  مطلقًا،  الموؤمن  اإهانة  يجوز  ل 

اأكان هناك �شامع ي�شمع الإهانة، اأم لم يكن 
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هناك �شامع، وكان المكّلف يهين الموؤمن 

دون وجود اأحد، وهذا حرام اأي�شًا.

اأم����اك����ن  ف����ي  ال���ت���وظ���ي���ف   -  5
ال�صت�صفاء

الم�صكلة:

التي  الأماكن  من  كثير  في  المعروف 

الرجل  المراأة  تلم�س  اأن  المر�شى  تعالج 

ل  ما  اإلــى  تنظر  اأو  بالعك�س  اأو  الأجنبّي، 

يحّل من الرجل، وبالعك�س.

الحكم:

يجب على القّيمين على هذه الأماكن 

وقوع  لــدفــع  المماثل؛  الممّر�س  اإعــــداد 

للم�س  اأو  للنظر  الم�شتلزمة  المراجعة 

للمراأة  اأو  للرجل  يجوز  ل  كما  المحّرم. 

في  للمري�س  المحّرم  اللم�س  اأو  النظر 

مقام العالج، اإّل مع تعّذر اأو تع�ّشر مراجعة 

المماثل الذي تكون فيه الكفاية.

6 - ماء ال�صعير
- الم�صكلة:

الإعالنات  وفي  الموؤمنين  بين  ينت�شر 

الإعــالن عن مــاء ال�شعير، وهــو خــال من 

م�شروب  اأّنـــه  البع�س  فيتوّهم  الكحول، 

حالل، مع اأّن بع�شه حرام قطعًا.

- الحكم:

فّقاع  اأّنــه  ال�شعير  ماء  على  �شدق  اإذا 

)بيرة( ف�شرُبُه حرام، �شواء اأكان فيه 

هي  فالعبرة  ل،  اأم  كحول 

العنوان )البيرة(.  ب�شدق 

ـــدوب  ـــن وقــــــد تـــــحـــــّدث م

اأّنهم  عن  ال�شركات  اإحدى 

ال�شعير  مــــاء  يــ�ــشــنــعــون 

)البيرة(،  طريقة  بنف�س 

يجوز  ل  وهــذا  الكحول،  منه  ينزعون  ثــّم 

نج�س.  وهــو  �شربه،  ول  �ــشــراوؤه  ول  بيعه 

فبع�س الإعالنات ي�شتغّل نقطة عدم وجود 

الكحول ليتحّدث عن حّلّية هذا الم�شروب، 

وهذا غير �شحيح. وعلى الموؤمنين الحذر 

ل  واأن  ال�شعير،  ماء  �شرب  اإرادتــهــم  عند 

يّتكلوا على الجهل لل�شرب، حّتى ل يختلط 

الحرام بدمائهم ولحومهم. فاّتقوا اهلل - 

تبارك وتعالى - ول تقربوا كّل ما ي�شدق 

عليه اأّنه فّقاع )بيرة(.

7 - ال�صمك 
- الم�صكلة:

وجود  الموؤمنين  مناطق  فــي  انت�شر 

ال�شمك الخالي من الفل�س )الق�شر(، ومنه 

بع�س اأنواع �شمك )الفيليه(، فالكثير من 

)الفيليه( لي�س له فل�س، وبع�س الموؤمنين 

ال�شمك  من  ي�شادف  ما  فياأكل  يدّقق،  ل 

بال �شوؤال.

- الحكم:

له  لي�س  الــذي  ال�شمك  اأكــل  يجوز  ل 

كان  اإن  فل�س  فيه  مــا  ــل  اأك ويــجــوز  فل�س، 

خرج من الماء حّيًا ومات خارج الماء.
ُ
اأ

عند  �شمكًا  وجــدنــا  اأّنــنــا  فر�شنا  فلو 

م�شلم، ولم نعرف اأّن لهذا ال�شمك فل�شًا اأم 

ل، فال يجوز اأكله، بل ل بّد من الطمئنان 

بوجود الفل�س لجواز الأكل وحّله.

و�ــــشــــمــــك الـــفـــيـــلـــيـــه 

الموجود في ال�شوق نوعان، 

لي�س  واآخر  فل�س،  له  واحد 

بنوع  الجهل  ومع  فل�س،  له 

ل  ــره(  غــي )كــمــا  الفيليه 

حّتى  اأكــلــه  يحّل  ول  يجوز 

ل يجوز اإهانة الموؤمن 

مطلقًا، �ضواء اأكان 

هناك �ضامع ي�ضمع 

الإهانة، اأم لم يكن.
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لو كان من م�شلم، اأو من �شوق الم�شلمين. 

وذكر اأهل خبرة اأن فيليه الهامور هو الذي 

يحتوي على الفل�س.

8 - اأكل ال�صمك يوم الأربعاء
الم�صكلة:

ا�شتحباب  الموؤمنين  بع�س  بين  �شاع 

اأكل ال�شمك يوم الأربعاء.

الحكم: 

في  ال�شمك  اأكــل  ا�شتحباب  يثبت  لم 

يوم الأربعاء بالخ�شو�س.

9 - تربية ال�صمك في المنزل 
الم�صكلة:

ــعــ�ــس  �ـــــشـــــاع بــــيــــن ب

الموؤمنين اأّن تربية ال�شمك 

في المنزل مكروهة.

الحكم:

تربية  فــي  كــراهــة  ل 

ال�شمك في المنزل.

10 - ال�صدقة:
الم�صكلة:

مت�شّولين  يرى  حينما  البع�س  يرتبك 

الموؤمن  يــدفــع  فهل  ال�شدقة،  ي�شاألونه 

لهوؤلء ال�شدقة اأم ل؟

الحكم:

الــــ�ــــشــــدقــــات  عــــــطــــــاء  اإ يـــــجـــــوز 

المت�شّدق،  ــاء  �ــش لــمــن  الــمــ�ــشــتــحــّبــة 

لم  مــا  المت�شّولين  م�شاعدة  ويــجــوز 

كّل  ــى  وعــل الــمــفــ�ــشــدة.  عــلــيــه  ــب  تــتــرّت

ال�شدقات  دفـــع  فــ�ــشــل  فــالأ حـــال، 

ـــراء  ـــق ـــف ال لــــــى  اإ الـــمـــ�ـــشـــتـــحـــّبـــة 

المتعّففين. المتدّينين 

ــــــــــا الـــ�ـــشـــدقـــات  واأّم

الــــواجــــبــــة، فــــال بـــــّد من 

اأو  مــبــا�ــشــرة  اإعـــطـــائـــهـــا 

للفقراء  الوكيل  بوا�شطة 

الم�شتحّقين.

اإذا �ضدق على ماء 

ال�ضعير اأّنه فّقاع )بيرة( 

ف�ضرُبُه حرام، �ضواء 

اأكان فيه كحول اأم ل.

35

م
 2

00
9 

ل
و

لأ
 ا

ن
ي
ر

�ش
ت
 /

 2
17

د 
د

ع
ل
ا



ة
م

لأ
 ا

ضُر
�

 ن
ٌك

ار
ُمب

ق 
ز
را

ال
د 

ب
ع

ع 
ب
�ش

ر 
ع

شا
�
ال

الـــرجـــاَء تحيًة ـــَث  ـــَع َب ــَر مـــن  ــي ــــَراُءيـــا خ ــــْب ــــَغ ــــَمــــْت بـــــِه اآيــــاُتــــهــــا ال و�ــــشَ

مكانًة الــرفــيــُع  الــنــ�ــشــُر  بـــِه  ــــال  َماُءوَع الَع�شْ والـــ�ـــشـــدرُة  ــى  ــَه ــت ــن ــُم وال

ِم�ْشكُكمْ  مــن  طــْهــُرُه  الإمـــامـــِة  ــاُءبــيــُت  ــَف ــن ــُح ــُة ال ــنــخــب ــــذا الــُمــَنــى وال وك

ــــــٌة واأم الــعــظــيــم  اهلل  مــــن  ــــوُل وعــــــــزٌة نـــجـــالُءنـــ�ـــشـــٌر  ــــش ــــر� مـــنـــهـــا ال

ـــبـــُطـــهُ  ــــاِن و�ـــشِ ــــزم ـــة ال ـــع ـــيُّ رائ ـــل ـــزهـــراُءوع ـــــــُه ال ي الــحــ�ــشــيــُن واأمُّ جــــدِّ

حبيُبنا اأنـــــَت  الإيــــمــــاِن  �ـــشـــادق  ــاُءيـــا  ـــــاِم مــ�ــش ـــــالأن اأنـــــــَت الإمـــــــــاُم ول

حكمًة اأر�ـــشـــى  ــاُر  الــجــبَّ مــــن نــــــــارِه فـــتـــ�ـــشـــابـــَق الـــ�ـــشـــعـــراُء�ـــشـــاروُخـــَك 

ق�شِفهِ  فـــي  ــبــٍر  خــي قــ�ــشــة  �ـــشـــهـــيـــوَن يـــــوم يـــقـــاتـــُل الـــ�ـــشـــرفـــاُءيــــــرووَن 

ـــــــالُه رعــــــٌد ثــــم وعــــــٌد وانــــبــــرْت  ــداُءوت ــي ــب ــُم الـــرجـــولـــِة �ــشــاُحــهــا ال حــم

الــذي  الجي�ِس  اأ�ــشــطــورة  ال�ُشفهاُءفتحطمْت  واأخـــر�ـــسَ  الــعــظــيــُم  ــوا  قــال

ـــنـــًى لــقــذائــٍف  ـــــا فـــــبـــــاَن جـــــالُءِمـــركـــاُفـــهـــم بـــاتـــْت ُم ـــــره ــــاِر دّم ــــن ــــال ب

ْنَفٍر َغ�شَ ــيــاب  ن فــي  كــ�ــشــلــٍو  ـــًى وريــــــاُءوَبــــــَدْت  ـــغ ـــــــــَوْت ُيــ�ــشــابــُقــهــا ب وَه

ـــوا اآمـــن قــــــوٌم  اهلِل  حـــــزب  مـــــنـــــاُءاأبـــــطـــــاُل 
ُ
ــــا اأ ـــِة الإ�ــــــشــــــالِم ي ـــال ـــش ـــر� ب

الُهَدى  ــزَم  َع بنوا  قائدهم  حــول  ـــــراُءمن  ـــــَب ــــقــــودهــــُم ُك يـــتـــ�ـــشـــابـــقـــون ي

الُنهى  اإل  مــحــمــٍد  حــــوَل  كــــاَن  ـــــمـــــاُن والــــكــــرمــــاُء؟!َهــــْل  والـــعـــقـــُل والإي

ق�شِفها فـــي  اأ�ـــشـــطـــورًة  يـــا  ال�شهداُءمـــــاروُن  وزغــــــرَد  الـــزمـــاُن  ُدِمــــــَج 

هيبًة منْهم  الأر�ـــسُ  تف�شي  ـــاُءيم�شون  ــمــهــا اإغـــ�ـــش ــي ــع ــــاَل ن وبـــهـــم حــــي

ــــٌة ــــــا يـــــاطـــــٌر وعــــزي ــــــاَن ــــا وَق ــــَت ـــــاُءعــــْي ـــــَب ْن
َ
قـــلـــُب الـــمـــقـــاومـــِة الــلــظــى اأ

اأعــتــى الــمــالحــِم �شدًة ــروا  ـــْد �ــشــطَّ ــــاُءَق ـــُه دم ـــرُت ـــطَّ ـــشَ َوَرنـــــــــْوا لــَنــ�ــشــٍر �

الُمَنى  �شرُف  �شيدي  مديحَك  في  ـــــــاُءلي  ــــــــــٌة ودم ــــوب، وراي ــــقــــل ـــــــوُر ال ن

ــىً  ــَه ـــهـــا اإغــــــــــواُءربـــي ا�ــشــطــفــاَك لأمــــٍة فــقــدْت ُن ـــِم ــــادة فـــــي حـــك ــــقــــي ب

ـــــــزًة وعـــــروبـــــًة ـــُد ع ـــق ـــت ــــَت ت ــــي ــــاأت ــــِه نــــعــــمــــاُءف ــــن ــــت ــــــي م وتـــــديـــــنـــــًا ف

والحمى  ُقــد�ــشــي  تن�س  ل  �شيدي  وحــــجــــارَة الأطــــفــــال اأنــــــَت رجــــاُءيــا 

البي�شاُءالــمــ�ــشــلــحــون اأ�ـــشـــابـــٌع جــمــعــْت يـــدًا الــيــُد  ــــَت  اأن ـــِل  ب ــــَت  اأن هــي 

عــلــيــائــهِ  فــــي   
ُ
اهلل ـــَك  ـــْي عـــل ـــى  ع�شماُء�ـــشـــلَّ نــفــحــٌة  بـــذكـــرِك  ـــَمـــْت  و�ـــشَ

ـــٍة ـــال ـــش ـــٌد وعـــــالُءولــــتــــبــــَق لـــلـــدنـــيـــا نـــــقـــــاَء ر� ـــش ـــا� ـــرَك ق ـــش ـــ� َيـــــْرُنـــــو ل

رايـــــٍة حــــامــــَل  اهلِل  حـــــزب  مـــــَنـــــاُءولـــتـــبـــَق 
ُ
ــــنــــا اأ مــــنــــَك الـــــوفـــــاُء وُكــــُل
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اأبو كامل ق�ضة الألم والأمل
تحقيق: منهال الأمين

العالقات الجتماعية مودة اأم م�ضلحة
ال�ضيخ ا�ضماعيل حريري

كبارنا بركة الحياة
جومانة عبد ال�ضاتر
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ــل..  ــام اأبــــو ك

والأمل الألم  ق�ضة 

هل فكر اأحد منا اأنه قد ي�صطر يومًا ما لربط اأحد اأبنائه 

بحيوان  يفعل  كما  البيت  عمود  اأو  النافذة  حديد  اإلى  بحبٍل 

ما؟! على قدر ما يبدو هذا ال�صوؤال موؤذيًا � وقد فكرت اأّل اأبداأ 

مو�صوعي بهذه الق�صوة � اإل اأن ما �صمعناه وما لم ن�صتطع اأن نراه 

اأق�صى مما تقدم بكثير.

حتقيق: منهال الأمني

* بداية �صعيدة ولكن..:
الق�شة بداأت مع »اأبي كامل �شرور« منذ 

ما يزيد على ن�شف قرن، حين اقترن بابنة 

خالته. على التوالي رزقه اهلل ب�شبي وبنت، 

كامل و�شباح. كانت حالتهما طبيعية، حتى 

اأنهما دخال المدر�شة، ولكن مع بلوغهما �شن 

ال�شاد�شة وال�شابعة بداأ النقالب الكبير، اأ�شبح 

الطفالن في حالة غير �شوية، ت�شرفاتهما 

غير متزنة، تعبر عن جنون وا�شح.

عر�شهما اأبو كامل بم�شاعدة اإخوته على 

الأ�شتاذ  عدد من الأطباء. ويو�شح �شقيقه 

اأنهم  ل�شنين عديدة(  الثانوية  علي )مدير 

اإل  اأو مركزًا متخ�ش�شًا  لم يتركوا م�شفى 

على  اأجمعت  الطبية  الآراء  وكــل  ق�شدوه 

وجود مر�س عقلي، ل اأمل في ال�شفاء منه.

* والماأ�صاة تكبُر:
في العام 1970، تعر�شت عيتا ال�شعب 

لق�شف مدمر على يد القوات الإ�شرائيلية 

العا�شمة  باتجاه  اأهلها  الكثير من  وهاجَر 

باأولد  رزق  قد  كامل  اأبو  كان  و�شواحيها. 

جدد لم يكن حالهم اأف�شل من ال�شابَقين، 

اأو  الــ�ــشــابــعــة  �ــشــن  الأولد  يبلغ  اإن  فــمــا 

ال�شاد�شة حتى يقعوا فري�شة هذا المر�س 

الخطير الذي يفتك بعقولهم، فال يعودون 

التخريب  اإلــى  ويميلون  �شيئًا  ي�شتوعبون 

وال�شبب  بــهــم.  يحيط  مــا  كــل  وتك�شير 

ــمــًا على  الأ�ــشــا�ــشــي فــي هــذا الأمـــر ـ ودائ

تجمع  التي  القرابة  هــو   - الأطــبــاء  ذمــة 

الوالدين، اإذ تبين اأن هناك اأ�شبابًا وراثية 

الماأ�شاة  ولكن  المر�س.  هــذا  وراء  تقف 

الأكبر بالن�شبة لأبي كامل تمثلت في موت 

عدد من اأطفاله في المراكز التي اأودعوا 

غياب  اإلــى  الأ�شباب  الأ�شتاذ  ويــرد  فيها. 

اأن الأولد  العناية الطبية الحقيقية، واإلى 

كانوا حين ُيخرجونهم اإلى المالعب لّلعب 

والتعر�س لأ�شعة ال�شم�س ي�شربون بع�شهم 

اأن  فر�شية  ي�شتبعد  ل  اأي�شًا  وهو  بع�شًا. 

الأولد  هـــوؤلء  يعطون  كــانــوا  »القيمين 

بع�س الأدوية التي ت�شب في دائرة الموت 

الرحيم، حتى اأن القيمين على بع�س هذه 
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اإلى  الم�شارعة  المراكز كانوا يطلبون منا 

اأخذ الأولد لأنهم ل يتحملون ت�شرفاتهم 

ول ي�شتطيعون �شبطهم«.

* اأحالهما مّر:
اأ�شفق اأبو كامل على اأطفاله، وامتنع عن 

ار�شالهم اإلى اأي من هذه المراكز ال�شحية 

اأن  ل  وف�شّ الم�شّحات،  اأو  الم�شت�شفيات  اأو 

كلفه  المنزل مهما  اإلــى جانبه في  يبقيهم 

فهم  الــمــوت«،  من  عليهم  »اإ�شفاقًا  الأمــر 

اأولـــى بالعناية  اأبــنــاوؤه وهــو  رغــم كل �شيء 

بهم. واأبو كامل رجل فقير ومزارع ب�شيط، 

من  التبغ  زراعـــة  على  معي�شته  في  يعتمد 

التي يملكها، ولذا فهو لم  خالل الرخ�شة 

اأطفاله  لعالج  اإمكانيات  اأيــة  يملك  يكن 

اأو  الــخــارج  اإلــى  اإر�شالهم  اأو  الم�شابين 

يلقون  عّلهم  متخ�ش�شة،  مراكز  اإيداعهم 

يكن هناك  لم  اإن  التي يحتاجونها  العناية 

من عالج. وكانت المنطقة حينها تعاني من 

اإهمال وحرمان كبيرين.

اأية  على  حاليًا  كثيرًا  الو�شع  يتغير  لم 

حال، فعيتا ال�شعب التي لم يبَق فيها حجر 

على حجر في عدوان تموز 2006، ما زالت 

جبيل،  بنت  جهة  من  خ�شو�شًا  طريقها، 

تنه�شها الحفر والأخاديد، كاأنها لم تعرف 

بع�س  اأن  اهلل«  »بقية  وعلمت  يومًا.  الزفت 

البلدة  اإعمار  باإعادة  تكّفلت  التي  الجهات 

لأ�شباب غير  تعبيد طرقاتها  تراجعت عن 

الهيئة  مــعــروفــة، وحــالــيــًا هناك وعــد مــن 

الإيرانية النا�شطة في المنطقة بتعبيدها. 

له  اأولده، ول طاقة  ي�شتطيع ترك  ولأنــه ل 

للتنقل بهم، فلم يغادر اأبو كامل عيتا ال�شعب 

اإل في الأيام الأخيرة للحرب، حين ا�شطر 

اإلى النزوح اإلى رمي�س المجاورة، حتى اأنه 

لم ُين�شف في التعوي�شات التي ُقدمت للبلدة 

جراء تدمير المنازل، ولم ُينظر اإلى و�شعه 

ت�شتحق  خا�شة  حالة  اأنــه  على  الماأ�شاوي 

عناية خا�شة.

ل  م����ع����ان����اة   *
تنتهي:

كان  ولـــدًا،   12
حــظ اأبــي كامل 

مــــن الــدنــيــا. 

عيناه  تقر  لــم 

اإل بابنتين �شليميتن وفي �شحة جيدة، وقد 

تزوجتا واأنجبتا واأولدهما بخير. ولول �شبره 

المعاناة.  هــذه  كل  تحّمل  كــان  لما  وجلده 

ولكن لماذا ال�شتمرار في الإنجاب؟! واألم 

والحال  بالمتناع  به  المحيطون  ين�شحه 

هكذا؟ يوؤكد اأبو منير اأن الجميع حاول معه، 

ولكن اأبا كامل كان يحدوه الأمل باأن ينجب 

اأولده  اآخــر  توفي  �شليمًا.  ــدًا  واح ولــدًا  ولو 

العام الما�شي عن 35 عامًا، وبقي لديه ولد 

واحد فقط تجاوز الخام�شة والأربعين من 

الثمانين،  الــذي تخطى  كامل  واأبــو  العمر. 

يرعاه ويتولى الهتمام به ـ بم�شاعدة ابنتيه 

اأبــي منير يحنو على  وهــو بح�شب  طبعًا - 

اأولده كثيرًا ويحبهم ب�شكل كبير، حتى اأنه 

ل ينام اإل وابنه اإلى جانبه. ولكن مع تدهور 

بعد  خ�شو�شًا  الأخيرة،  المدة  في  �شحته 

وفاة زوجته وهي عائدة من زيارة العتبات 

المقد�شة في اإيــران، في العام 1991، فاإنه 

لم يعد يحتمل ت�شرفاته، اأو بالأحرى لم يعد 

لديه طاقة على ذلك، وهو منذ مدة اأ�شيب 

�شربة  جــراء  والجروح،  الر�شو�س  ببع�س 

اإلى  اأدخله  ما  المري�س،  ابنه  من  تلقاها 

اأبو  اأيامًا عدة. وباأ�شى يتحدث  الم�شت�شفى 

منير عن ا�شتنجاد اأبي كامل به وباأولده كي 

يريحوه من ابنه، لأنه لم يعد لديه القدرة 

كــان يرف�س  الــذي  بــه، وهــو  على العتناء 

الداخلية كي ل  المراكز  اإلى  اأولده  اإر�شال 

اأو ي�شيبهم مكروه نتيجة  يتعر�شوا لالأذى 

�شوء المعاملة اأو الإهمال.

الأ�شتاذ علي �شرور
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مركز للعناية 

بالمعوقين:

التي  عيتا  تــكــون  اأن  الأقــــدار،  وت�شاء 

مركز  لأول  منطلقًا  الماأ�شاة،  هذه  �شهدت 

في المنطقة للعناية بالمعوقين عقلًيا. وبدل 

اأن يظل هذا الأمــر م�شدر هم وغم لذوي 

المواهب  لكت�شاف  ف�شحة  اأ�شبح  المعوق، 

الأ�شخا�س،  هـــوؤلء  دواخـــل  فــي  الكامنة 

فحمل ا�شم مدر�شة البداع التي نظمت في 

الأ�شابيع الأخيرة معر�شًا لمنتوجات طالبها 

الأعمال  مــن  الكثير  حــوى  »الــمــمــيــزيــن«، 

الطاقة  عن  تعّبر  التي  البداعية  الحرفية 

هوؤلء  بها  تعالى  اهلل  خ�ّس  التي  الخاّلقة 

الفتيان وال�شباب.

* �صدفة اأم ماأ�صاة؟
 وتك�شف م�شوؤولة المدر�شة دعد اإ�شماعيل 

اأنها ولجت هذا العالم عن طريق م�شتركة 

ابتليت  اإنها  اإذ  والماأ�شاة،  ال�شدفة  بين 

بتخلف  الم�شاب  ح�شين  الأكــبــر  بولدها 

تق�شد  لكي  الأمّرين  تعاني  وكانت  عقلي، 

وخالل  بعالجه،  المتخ�ش�شة  الــمــراكــز 

فترة الحتالل كان ي�شعب عليها الأمر اأكثر 

فاأكثر، ل بل ي�شتحيل اأحيانًا نتيجة اإغالق 

المناطق  اإلــى  المعابر 

وعن  الـــمـــحـــررة. 

�شقيقها  طــريــق 

ح�شين«  »د. 

يحمل  الـــــذي 

ـ  ا�شمه  ابنها 

ــم  ــش هـــو اأ�

بكم  اأ و

وبحد ذاته ق�شة نجاح واإبداع - تعرفت اإلى 

الأب اأندويخ الوافد اإلى لبنان منذ ع�شرات 

ال�شنين والنا�شط في مجال رعاية المعوقين. 

اإن�شاء  فكرة  عليها  الهولندي  الأب  عر�س 

مركز لرعاية المعوقين، فتلقفتها ب�شرعة، 

وجعلت منزلها نقطة البداية.

تروي  ح�شين،  �شقيقها  تجربة  وعــن 

دعد كم تعذب هذا ال�شخ�س لكي يح�شل 

على البريفيه في لبنان، ومن ثم �شافر اإلى 

بلغ  حتى  العلمي  تح�شيله  وتابع  الــخــارج 

مرحلة الدكتوراه. لذا، فهي توؤمن بقدرات 

هوؤلء المعوقين الهائلة. وهكذا، مّول الأب 

اأندويخ المدر�شة وتولت هي اإدارتها، وتلّقت 

دعمًا رغم الإمكانات المحدودة من وزارة 

ومن  اليونيفل  ومــن  الجتماعية،  ال�شوؤون 

المحلية  والجمعيات  الموؤ�ش�شات  ع�شرات 

والعربية والأجنبية التي تحم�شت للم�شروع، 

ولم�شت الأثر الإن�شاني الذي تركه على �شير 

حياة ع�شرات المعوقين. ولكن طريقها لم 

تكن معبدة بالورود، خ�شو�شًا واأنها اختارت 

عيتا ال�شعب مقرًا لعمل الموؤ�ش�شة، في ظل 

احتالل العدو الإ�شرائيلي، و�شيطرة عمالئه 

المنطقة  تلك  فــي  الــحــيــاة  مفا�شل  على 

تعر�شت  وقد  ال�شنين.  لع�شرات  الحدودية 

نتيجة  والتنكيل،  للت�شييق  وموؤ�ش�شتها  هي 

ب�شفتهم  منهم  م�شاعدة  لأية  طلبها  عدم 

اأنــهــم هددوها  ــع. حتى  ــواق ال ـــر  الأم ــوى  ق

بالعتقال وزجها في �شجن الخيام. وكذلك، 

فاإن مهمتها العملية لم تكن �شهلة، فبعد اأن 

ابنها،  هو  واحــد  معوق  عن  م�شوؤولة  كانت 

المعوقين،  من  بالع�شرات  معنية  اأ�شبحت 

بين �شن الثالثة اأعوام وال�شبعة والع�شرين 

فيها  ت�شتقبل  الــتــي  الــ�ــشــن  وهـــي  عـــامـــًا، 

الموؤ�ش�شة المعوقين. ولكنها مع الوقت اأحبت 

العمل »اأ�شا�شًا ل يمكن اأن ينجح المرء في 

عمل ما، اإن لم يكن يحبه« كما تقول. وفي 
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عمل من هذا النوع »ح�شا�س ودقيق« يجب اأن 

»يحب العاملون فيه الأولد ويعملوا على خلق 

البهجة وال�شرور في نفو�شهم«.

* عالم المعوقين كل عالمها:
مجال  في  كبيرة  خبرة  دعــد  راكمت   

من  للعديد  وخ�شعت  المعوقين،  رعــايــة 

الدورات الإداريــة والخت�شا�شية و�شاركت 

والتاأهيلية  التدريبية  الور�س  ع�شرات  في 

اأ�شبح  وخــارجــه.  لبنان  فــي  والــمــوؤتــمــرات 

على  يعينها  عالمها،  كل  المعوقين  عالم 

وهبت  اإنها  اإذ  وا�شح،  اأ�شري  تعاون  ذلك 

الأر�س والمبنى للمعوقين، وان�شم اإلى فريق 

العمل المتخ�ش�س في الموؤ�ش�شة اثنتان من 

مجالت  في  تتخ�ش�شا  اأن  اختارتا  بناتها 

يتطلبها هذا العمل، علوم اجتماعية وتقويم 

�شعبة  حــالت  الموؤ�ش�شة  وت�شتقبل  النطق. 

بالتوحد  تنتهي  ول  والبكم،  بال�شم  تبداأ 

وال�شلل الدماغي. وهي ت�شعى ب�شكل اأ�شا�شي 

تاأهيلي  فالمركز  الــحــالت،  هــذه  لتاأهيل 

ولي�س رعائيًا، كما ت�شدد ا�شماعيل، وجهوده 

من�شبة على تطوير قدرات ومهارات هوؤلء 

وفي  الكثير،  منها  يملكون  الذين  ال�شباب 

نجارة،  حــرفــيــة،  اأعــمــال  �شتى،  مــجــالت 

ميكانيك، حالقة. ويبقى ال�شتحقاق الأهم 

المهني  الجتماعي  »الــدمــج  هــو  بنظرها 

لهم«، اأي اأن يجدوا لهم بين النا�س رواجًا 

بناء  �شيء  كل  وقبل  لمنتجاتهم،  وت�شجيعًا 

الثقة بالنف�س في داخل كل منهم، ل �شيما 

واأن المجتمع غير مهياأ للتعامل مع الحالت 

الخا�شة، لأنها تتطلب رعاية خا�شة، وُتقابل 

هذه الحالت دائمًا اإما بالإهمال والتق�شير، 

واإما بال�شخرية وال�شتهزاء »المجتمع ي�شنع 

للمعاملة  متاأ�شفة  دعــد  تقول  المجنون« 

اأقــرب  مــن  حتى  المعوقون،  يلقاها  التي 

المقربين. من هنا، فاإن جهد القيمين على 

والعمل  ال�شخ�شية،  على  ين�شب  المركز 

خالل  من  المجتمع  في  المعاق  دمــج  على 

تنظيم ن�شاطات م�شتركة مع طالب اأ�شّحاء 

مــن مــدار�ــس متعددة، وكــذلــك مــن خالل 

لعر�س  ينظمها  التي  الحرفية  المعار�س 

منتجاتهم، وال�شعي لت�شجيع المجتمع على 

احت�شانهم كاأ�شخا�س منتجين وفعالين في 

محيطهم، وباإمكانهم التكال على اأنف�شهم 

وتاأ�شي�س كيان م�شتقل لكل منهم.

الرائدة،  التجربة  وبالطالع على هذه 

فاإن الح�شرة تبقى لدى اأبي منير لأن اأولد 

الالزمة،  الرعاية  لهم  تتوافر  لم  �شقيقه، 

فكان م�شيرهم ماأ�شاويًا، في نف�س الوقت 

جاءت تجربة دعد ا�شماعيل لتفتح كوة في 

هذا الجدار ال�شميك من الإهمال والحرمان 

الذي تعانيه المنطقة منذ ع�شرات ال�شنين، 

وكاأن الدولة ل تعترف بانتمائها ل�شيادتها، 

المجال  ولي�س  ال�شرائب.  جباية  في  �شوى 

والمياه  الكهرباء  و�شع  عن  للحديث  هنا 

كثيرون  يقول  كما  باخت�شار  والخدمات. 

هنا »نعي�س من قلة الموت. وندفع �شريبة 

احت�شان المقاومة جوعًا وعط�شًا وحرمانًا«.
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العالقات الجتماعية 

ــة؟ والم�ضلح ــودة  الم ــن  بي

ال�صيخ اإ�صماعيل حريري 

لم  اجتماعي،  كائن  بطبعه  الإن�صان  اأّن  فيه  �صك  ل  مّما 

يخلقه اهلل تعالى ليعي�س بعيدًا عن بني جن�صه، ولذلك نرى 

هذا الطبع يظهر جليًا عندما يندفع هذا الإن�صان اإلى اإقامة 

عالقات من اأنواع مختلفة مع الآخرين. ومن هذه العالقات، 

يراعي  وقيود  لعقود  تخ�صع  فهي  القت�صادية،  العالقات 

اأو م�صلحة البلد الذي ينتمي اإليه،  كل طرف فيها م�صلحته 

هذا اإذا كانت على م�صتوى الدول، اأو م�صلحته الخا�صة، اإذا 

كانت بين الأفراد، حيث ينطلق من مبداأ الربح في التجارة 

اأو ال�صناعة اأو غير ذلك. ومنها العالقات ال�صيا�صّية، وهذه 

اأي�صًا لها قوانينها واأنظمتها التي تحكمها وفق نظرة كّل من 

المق�صودة  وهي  الجتماعية،  العالقات  ومنها  الطرفين. 

ي�صعر  فهو  بالطبع،  اجتماعي  كائن  الإن�صان  اإّن  القول  عند 

هّمه،  يبّثه  نوعه  نف�س  م��ن  ف��رد  اإل��ى  الما�ّصة  بالحاجة 

ويرافقه في رحلة الحياة اأو يقف اإلى جانبه وقت ال�صدائد 

فيح�ّس فيها بالراحة والطماأنينة.

ونرى بيان ذلك في قوله تعالى {يا اأيها النا�س اإنا خلقناكم 

من ذكر واأنثى وجعلناكم �شعوباً وقبائل لتعارفوا اإن اأكركم عند 

اهلل اأتقاكم} )الحجرات، الآية: 13(.

للعالقات  ال�صحيحة  الأ�ص�س   *
الجتماعّية بين الب�صر:

ــا�ــس هذا  ــن ــنــة مـــن ال ــاأل عــّي ــش ــ� قـــد ن

ال�شوؤال: ما هو المعيار ال�شحيح للعالقات 

اختالفًا  اأو  تعّددًا  نرى  وقد  الجتماعية؟ 

المجيب  ــظــرة  ن حــ�ــشــب  الإجــــابــــات  فـــي 

وقــنــاعــاتــه فــي بــنــاء هــذه الــعــالقــات. ول 

الإجابات  �شمن  من  وجدنا  لو  ن�شتغرب 

من يعتبر المعيار هو ال�شتفادات المادّية 

اإّن ما  ُيقال:  والوجاهية، فقد  المعنوّية  اأو 

يقّربني من الأفراد ويبعدني عنهم هو ما 

اأ�شتفيده منهم ماًل اأو جاهًا اأو �شهرة.
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المقابل،  ــي  ف ولــكــن 

الإجابات  تلك  فــي  ــرى  ن

الفهم  مـــن  اآخـــــر  نـــوعـــًا 

الإجتماعية  لــلــعــالقــات 

ال�شحيح  ومـــعـــيـــارهـــا 

كمعيار الإن�شانّية والأخّوة 

وال�شداقة وحب الآخرين 

وقــ�ــشــاء حــوائــجــهــم، فال 

على  اإّل  اجتماعّية  عالقة  اأحدهم  يقيم 

والأخالقّية  الإن�شانّية  القيم  من  اأ�شا�س 

�شخ�س  ــن  ع بــعــده  اأو  قــربــه  يــكــون  ول 

الأ�شا�س  هــذا  وعلى  العتبار،  بهذا  اإّل 

منطلقًا من قول اأمير الموؤمنينQ في 

الأ�شتر  لمالك  عهده  �شمن  البالغة  نهج 

الرحمة  قلبك  »فاأ�ْشِعْر  م�شر:  وّله  لّما 

ل��ل��رع��ّي��ة وال��م��ح��ّب��ة ل��ه��م وال��ل��ط��ف بهم، 

تغتنم  �شارياً،  �َشُبعاً  عليهم  تكونّن  ول 

في  ل��ك  اأخ  اإّم���ا  �شنفان:  فاإنهم  اأك��ل��ه��م، 

.
)1(

الدين واإّما نظير لك في الخلق«

فالتعامل مع الّنا�س يكون على اأ�شا�س 

كان  اإن  الدينّية  الأخــّوة  اإّمــا  اثنين:  من 

الإن�شانّية  الأخــّوة  ــا  واإّم دينك،  اأهــل  من 

واإن  تمامًا  مثلك  هلل  مخلوق  هو  حيث 

اختلفت معه في الدين.

من  الــنــحــو  هـــذا  اأّن  �ــشــك  ول 

ال�شحيح  المعيار  هــو  الأ�ــشــا�ــس 

واأخالقيًا  واإن�شانيًا  دينّيًا 

بين  الجتماعية  للعالقات 

وهذا  جميعًا،  الب�شر  اأفراد 

ارتباطه  لعدم  الدائم  الثابت  الأ�شا�س 

�شخ�شانّية،  واأهـــــواء  اآنـــّيـــة  بــمــ�ــشــالــح 

بخالف �شابقه كما هو وا�شح.

التكافل  من  �صور   *
والعالقة  الج��ت��م��اع��ي 

الإن�صانّية:

بمعيار  اأخــــذنــــا  اإذا 

كاأ�شا�س  والأخّوة  الإن�شانّية 

لبناء العالقات الجتماعّية، 

حياة  في  ُيترجم  هذا  فــاإّن 

ب�شور  وعماًل  قــوًل  الب�شر 

عّدة اأبرزها:

اأوًل: التكافل المادّي:

فاإّن كثيرًا من الّنا�س يقعون في �شيق 

اأبناء  لهم  فيمّد  المعي�شة  وحرج  المعا�س 

والم�شاعدة  والتكافل  العون  يد  جلدتهم 

باأ�شكال متعّددة، منها:

معروف  فاإّنه  الالربوي،  القر�س   -  1
يفعله الإن�شان لأخيه الإن�شان لي�شّد حاجته 

ويرفع �شّدته، وقد ورد عن مولنا ال�شادق

Q في قول اهلل عّز وجّل {ل خير في 

من  اإل  نجواهم  من  كثير 

اأمر ب�شدقة اأو 

التعامل مع الّنا�ض 

يكون على اأ�ضا�ض 

من اثنين: اإّما الأخّوة 

الدينّية واإّما الأخّوة 

الإن�ضانّية.
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قال:  114(؛  ــة:  الآي )الن�شاء،  م��ع��روف} 

.
)2(

»يعني بالمعروف القر�س«

والأجر  القر�س  على  تاأكيده  ول�شّدة 

اأكبر  اأجــره  اأّن   Pاهلل ر�شول  بّين  فيه 

من اأجر ال�شدقة فقال: »ال�شدقة بع�شرة 

.
)3(

والقر�س بثمانية ع�شر...«

ي�شمن  بــــاأن  ـــن،  ـــدي ال �ــشــمــان   -  2
على  ــادر  ــق ال غير  غــيــره  ديــن  ال�شخ�س 

 Qال�شادق عن  الخبر  ففي  ق�شائه، 

ــه R قـــال: قــال ر�ــشــول اهلل ــائ عــن اآب

P: »م���ن ���ش��م��ن لأخ���ي���ه ح��اج��ة لم 

ينظر اهلل عز وجّل في حاجته حتى 

.
)4(

يق�شيها«

اأّن  اآخــــر  خــبــر  وفــــي 

ي�شلِّ  لم   Pاهلل ر�شول 

�شمن  حتى  جــنــازة  على 

ــن  ــي ــم دره  Q ـــيٌّ  عـــل

فقال  �شاحبها  على  كانا 

الإ�شام  ع��ن  اهلل  »ج���زاك   :Pالنبي له 

خ���ي���راً، وف����ّك ره���ان���ك ك��م��ا ف��ك��ك��ت رهان 

.
)5(

اأخيك«

وقد  عظيم،  واأجرها  ال�شدقة،   –  3
تقّدم اأنها بع�شرة، وورد فيها اأي�شًا:

اأ - اأّنها تق�شي الدين وتخلف البركة.

ب - تدفع ميتة ال�شوء.

.
)6(

ج - تنفي الفقر وتزيد في العمر

كما   Pاهلل ر�شول  عن  الخبر  وفــي 

تزيد  ال�شدقة  ف��اإّن  »ت�شّدقوا  عنه:  روي 

.
)7(

المال كثرة، فت�شّدقوا رحمكم اهلل«

عليها  التاأكيد  ورد  وقد  الهّدية،   -  4
والــحــّث عــلــى تــبــادلــهــا فــجــاء الأمــــر بها 

اأبي  عــن  الخبر  ففي  المفاعلة،  ب�شيغة 

 Pك���ان ر���ش��ول اهلل« جعفرQ قــال: 

ويقول:  ال�شدقة  ياأكل  ول  الهدّية  ياأكل 

)اأي  ال�شخائم  ت�شّل  الهدّية  ف��اإّن  تهادوا، 

العداوة  �شغائن  وتجلي  الأح��ق��اد(،  تنزع 

.
)8(

والأحقاد«

في  وتزرعها  المحّبة  تــورث  والهدّية 

قلوب المتهادين كما ورد عنهP »تهادوا 

.
)9(

تحابوا«

ثانياً: اإ�شاح ذات البين:

من  كثير  ف��ي  خ��ي��ر  {ل  تعالى:  قــال 

اأو  ب�����ش��دق��ة  اأم�����ر  م���ن  اإل  ن���ج���واه���م 

معروف اأو اإ�شاح بين النا�س ومن 

مر�شاة  ابتغاء  ذل��ك  يفعل 

اهلل ف�����ش��وف ن��وؤت��ي��ه اأج����راً 

الآية:  )الن�شاء،  عظيماً} 

.)114
ــى: {اإن���م���ا  ــعــال وقــــال ت

فاأ�شلحوا  اإخوة  الموؤمنون 

بين اأخويكم واتقوا اهلل لعلكم ترحمون} 

)الحجرات، الآية: 10(.

 Q الموؤمنين  اأمــيــر  و�شّية  وفــي 

قال:   L والح�شين  الح�شن  لولديه 

»اأو���ش��ي��ك��م��ا وج��م��ي��ع ول���دي واأه��ل��ي ومن 

اأمركم،  ون��ظ��م  اهلل  ب��ت��ق��وى  ك��ت��اب��ي  بلغه 

و�شاح ذات بينكم، فاإّني �شمعت جّدكما

P يقول: �شاح ذات البين اأف�شل من 

.
)10(

عاّمة ال�شاة وال�شيام«

البين  ذات  �ــشــالح  مــن  والمق�شود 

واإعــادة  العالقة  اإ�ــشــالح  هو  واإ�شالحها 

و�شل ما انقطع من اأوا�شر القرابة والأخّوة 

لآخــر،  اأو  ل�شبب  تــرّديــهــا  بعد  والـــمـــوّدة 

العالقات  واإن�شانّية  الجتماعي  فالتكافل 

روي عن ر�ضول اهلل 

P: »�ضالح ذات 

البين اأف�ضل من عامة 

ال�ضالة وال�ضيام«.
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الإلهّية  الأوامـــر  عن  ف�شاًل  الجتماعّية 

تق�شي جميعها بال�شعي لحّل م�شاكل الّنا�س 

المادّية وغير المادّية.

بم�شالحات  القيام  اأن  نرى  هنا  ومن 

بين العوائل التي اختلفت نتيجة حادث ما، 

هو من اأهّم موارد اإ�شالح ذات البين، وقد 

يكون ـ بل غالبًا ما يكون ـ لوجهاء العائالت 

والبلدات،  المناطق  واأعــيــان  وم�شايخها 

دينّية،  اأو جهات  الدين  علماء  ولكثير من 

اإعادة اللُّحمة  دوٌر فاعٌل وموؤثر ومنتج في 

ــمــوّدة  ــل مــا انــقــطــع مــن اأوا�ـــشـــر ال وو�ــش

و�شالت القربى.

على  الــدور حافظوا  بهذا  قاموا  فــاإذا 

الــعــالقــات الجــتــمــاعــّيــة وطـــّوروهـــا نحو 

الأف�شل.

المظلوم  جانب  اإل��ى  الوقوف  ثالثاً: 

ون�شرته لرفع الظلم عنه:

الموؤمنين اأمير  و�شّية  في  ورد  فقد 

Q لولديه الح�شنينL: »... وكونا 

.
)11(

للظالم خ�شماً وللمظلوم عوناً...«

وورد عنهQ: »من كّفارات الذنوب 

عن  والتنفي�س  الملهوف  اإغ��اث��ة  العظام 

.
)12(

المكروب«

تتوّطد  العالقة  اأوا�ــشــر  اأّن  �شّك  ول 

وتقوى اإذا قام الأفراد جميعًا بالوقوف اإلى 

الحّق  موا�شع  في  البع�س  بع�شهم  جانب 

والخير وال�شالح.

العالقات  نــجــاح  اإّن  نــقــول:  وخــتــامــًا 

على  ابتنائها  في  هو  وثباتها  الجتماعّية 

تخ�شع  ل  �شحيحة  ومعايير  �شليمة  اأ�ش�س 

للميول والأهواء، والم�شالح 

بل  ال�شيقة،  ال�شخ�شية 

معيارًا  الإن�شانية  تعتمد 

اعتر�شت  مـــا  فـــــاإذا  ــا،  ــه ل

هذه العالقات �شائبة خالف 

بالرجوع  حّله  ي�شهل 

اإلى هذا الأ�شا�س 

مّما  الإنــ�ــشــانــي، 

فرد  كـــّل  يجعل 

يــــــراعــــــي فــي 

عـــــالقـــــاتـــــه 

حــــــــــقــــــــــوق 

ــــن،  الآخــــري

يتعّدى  ول 

حـــــــــــــــــــدوده 

العي�س  في�شفو 

والحمد  ويـــرغـــد. 

هلل رّب العالمين.

.  نهج البالغة - �شرح محمد عبده، ج 3، �س 84( 1)

.  الو�شائل، ج 16، باب 11 من اأبواب فعل المعروف، ح 1( 2)

.  الم�شدر ال�شابق، ح 5( 3)

 الم�شـــدر ال�شابـــق، ج 13، بـــاب 2( 4) مـــن اأبـــواب اأحـــكام 

ال�شمان، ح 3.

.  الم�شدر ال�شابق، باب 3، ح 2( 5)

.  الو�شائل، ج 6، باب واحد من اأبواب ال�شدقة، ح 1 و2 و4( 6)

.  الم�شدر ال�شابق، ح 8( 7)

.  الكافي، ج 5، باب الهدية، ح 7( 8)

.  الم�شدر ال�شابق، ح 14( 9)

.  نهج البالغة - �شرح محمد عبده، ج 3، �س 76( 10)

.  نهج البالغة - �شرح محمد عبده، ج 3، �س 76( 11)

.  الم�شدر ال�شابق، ج 4، �س 7( 12)

الهوام�س
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* يوم واحد لتكريمهم:
* من المعروف اأن اأحد البلدان العربية خ�ّس الم�شّنين بيوم اأطلق عليه ا�شم يوم 
الجد والجدة، براأيك هل تخ�شي�س يوم في ال�شنة كاٍف لتكريم من اأفنى عمره اأمام 

العاقات  حيث  من  الم�شلمين  مجتمع  �شورة  تكون  اأن  يجب  كيف  وبالتالي  اأولده؟ 

المعنوية واإف�شاء المحبة والحترام بين اأفراده؟

اأن  اإنه في ال�شابق كان من الأمور الطبيعية  اأن القيم تبدلت، حيث  - نالحظ اليوم 

يكبر الجد والجدة بين اأولدهم واأفراد عائلتهم، حيث كانوا في موقع الم�شت�شار وكان لهم 

كبارنا َبَركة الحياة
حوار: جومانة عبد ال�صاتر

تواجه  التي  الم�صكالت  اأكبر  من  والهرم  ال�صيخوخة 

الأ�صرة العربية التي هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع 

يريد  اجتماعي  نظام  اأي  في  الأ�صا�س  وهي  الإ�صالمي 

موا�صلة الحياة الب�صرية. ورعاية ال�صيخوخة من اأ�صخم 

الم�صكالت التي تتحدى الأبناء، فكثيرًا ما يقف الأبناء 

موقفًا حرجًا و�صعبًا قد يوؤدي اإلى �صراع حاد بين اإر�صاء 

اآبائهم  اأو التم�صك بم�صوؤولياتهم تجاه  م�صاعر زوجاتهم 

مرحلة  اأول��ى  الإ���ص��الم  اأن  ذك��ره  والجدير  واأمهاتهم. 

الرعاية  على  اأك��د  بحيث  مميزة،  رعاية  ال�صيخوخة 

خا�صة  الوالدين  وكفل  الجتماعي  والتكاتف  الأ�صرية 

في مرحلة ال�صيخوخة.

فما هو واقع الم�صن اليوم داخل اأ�صرته وفي مجتمعه؟ 

وكيف نظر ال�صارع الإ�صالمي للم�صنين؟ وما هو دور الأهل 

وجيل  الأم�����س  جيل  بين  الأ���ص��ري  التفاهم  تعزيز  في 

اليوم؟ وهل توؤدي الموؤ�ص�صات الرعائية دورها المطلوب 

على هذا ال�صعيد؟

�صباح  الحاجة  اأجابتنا  وغيرها  الأ�صئلة  هذه  عن 

الخيري  للعمل  العطاء  جمعية  رئي�صة  ر���ص��ا  ال��ح��اج 

الإ�صالمي. 4646



رحيلهم.  بعد  حتى  مكانة 

اأما اليوم، فالنظرة للكبير 

نظر  فــي  واأ�ــشــبــح  تغّيرت 

بذريعة  متخّلفًا  البع�س 

يغلب  اأ�ــشــبــح  الــتــطــور  اأن 

القيم والمبادئ الأ�شا�شية 

اأر�شاها  التي  الجتماعية 

الأنبياء والأئمة R. واإطالق يوم واحد 

كافيًا،  لي�س  الحياة  بركة  هم  من  لتكريم 

والأم  يوم لالأب  ياأتي  اأن  فالخوف هو من 

تحت  واإهــمــالــهــم  تهمي�شهم  خــاللــه  يتم 

ونكون  والــتــطــور،  ال�شتقاللية  عــنــاويــن 

بذلك قد اأتينا على كل ما اأمر به الإ�شالم 

والقراآن الكريم.

* كالنبي في اأمته:
اأنه   Q ال�����ش��ادق  الإم�����ام  * ع��ن 
 .

)1(
قال: ال�شيخ في اأهله كالنبي في اأمّته

والروايات  القراآنية  الآي��ات  اأب��رز  هي  ما 

احترامهم  على  ت�شدد  التي  الإ�شامية 

وتقديرهم؟

: {وق�����ش��ى رّبك  ـ قــال اهلل عــزَّ وجـــلَّ

اإح�شاناً،  وبالوالدين  اإي��اه  اإل  تعبدوا  األ 

واإن جاهداك على اأن ت�شرك بي ما لي�س 

لك به علم فا تطعهما وقل لهما قوًل 

كريماً} )الإ�شراء: 23(.

لأن  الأنبياء  كطاعة  الوالدين  طاعة 

حال  فــي  لكن  القيمية  الخلفية  لديهما 

طاعتهما  عن  التوقف  يجب  باهلل  ال�شرك 

في ذلك.

* وحيد بين اأهله:
والأم  الأب  ان�������ش���غ���ال  ظ����ل  ف����ي   *
واألعابهم  درو�شهم  في  الأولد  وانهماك 

عن  ع��اج��زاً  الم�شن  ي��ق��ف 

الن��دم��اج في الأ���ش��رة كما 

ك����ان م���ن ق���ب���ل، ه���ل هذه 

اأ�شا�شية  ه����ي  الأ�����ش����ب����اب 

التي  الن������ع������زال  ل���ح���ال���ة 

اأن  اأم  ال��م�����ش��ن،  ي��ع��ي�����ش��ه��ا 

هناك اأ�شباباً اأخرى؟

الحالة  هــذه  اإن  كثيرة.  الأ�ــشــبــاب   -

تنت�شر  والآن  جزئي  ب�شكل  بــداأت  هرمية 

ح�شل  القريب،  المدى  في  اأو�شع.  ب�شكل 

التي  النتيجة  لكن  الثقافي،  الــغــزو  هــذا 

العائلة  ــزل  ع ــالل  خ مــن  هــي  نح�شدها 

مكان  فــي  ــه  ــزوائ وان الم�شن  عــن  نف�شها 

معّين. هذا ح�شل في فترة �شابقة بحيث 

اإن الولد لم يعد ي�شعر بوجود الجد والجدة 

في  ينهمك  لــم  ولــو  حتى  بذلك  يهتم  ول 

ح�شلت  القلب  فق�شاوة  وغــيــره.  اللعب 

نتيجة تراكمات من الإهمال لهذا الم�شن.

ومن الأ�شباب عدم و�شل الرحم بحيث 

اإن العائلة حتى ولو كانت متقاربة في مكان 

ال�شكن اأو الحي لم تعد تتزاور، لذا، اأ�شبح 

من الطبيعي عزل هذا الم�شّن داخل بيته. 

عنه  وي�شاألون  يزورونه  ما  نــادرًا  والأولد 

بحجة ان�شغالهم باأمورهم الخا�شة.

* حق الم�صّن علينا:
هذه  ح���ق���وق  ه���ي  م���ا  ذل����ك  اإزاء   *
الفئة علينا انطاقاً من البيت، الأ�شرة، 

والأماكن  ال�����ش��ارع  الم�شجد،  الأق���رب���اء، 

العامة؟

- نبداأ من المجتمع ال�شغير الــذي هو 

الأ�شرة والبناية اأو الحي اأو الدولة، فالأب هو 

قدوة لبنه عندما ي�شاعد م�شنًا يقطع الطريق.

47

اإنه بحاجة اإلى لم�ضة 

حنان ولي�ض اإلى مال 

اأو طعام، بحاجة اإلى 

نظرة حنونة ويد 

تبل�ضم اآلمه ووحدته.
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مثاًل  فمهّم  المجتمع،  لناحية  اأمـــا 

اإن�شاء حديقة خا�شة بالم�شنين ليلتقوا مع 

بع�شهم البع�س.

بالم�شن  ي�شعر  اأحــد  يعد  لــم  الــيــوم، 

اأ�شبح  فالكبير  واأحا�شي�شه،  واحتياجاته 

و«ل  هــنــا«  »اجــلــ�ــس  اأن  كــالــطــفــل  يــعــامــل 

الذي  هو  الكبير  اأن  الفرق  لكن  تتحرك«، 

اأما  لــذلــك.  نف�شيته  فترهق  وتــعــب  رّبـــى 

النظام  ويتبع  بذلك  ي�شعر  فال  ال�شغير، 

والأوامر.

الأم  اإر�شاع  اإن اهلل لم يوجب  كمثال: 

للطفل، بينما اأوجب بر الوالدين. وهناك 

والروايات  القراآنية  الآيــات  من  هائل  كم 

هذا  اأن  اهلل  لمعرفة  الــوالــديــن  بــر  حــول 

الأهل  بينما  م�شلحته  عن  يبحث  الطفل 

من  فكم  الولد.  من  المقابل  ينتظرون  ل 

اأب يبرد ليدفئ طفله، وكم من اأم جاعت 

مر�شه؟!  يـــوم  و�ــشــهــرت  طفلها  لتطعم 

ترتفع  عندما  الم�شّن  نــرى  بالمقابل، 

حرارته، فاإن ابنه يقول له لي�س بك �شي ء، 

اأنه  اإل  �شي ء،  يعاني من  يكن  لم  لو  وحتى 

بحاجة اإلى لم�شة حنان ولي�س اإلى مال اأو 

طعام، بحاجة اإلى نظرة حنونة ويد تبل�شم 

اآلمه ووحدته.

* كانوا �صابقًا يديرون اأ�صرة:
* تعقيباً على ما ذكرت، فاإن الم�شن 
م�شيبة  الأول��������ى:  م�����ش��ي��ب��ت��ي��ن  ي���واج���ه 

م�شيبة  والثانية  وال��ع��ج��ز،  ال�شيخوخة 

الإه���ان���ة وف���ق���دان الأه��م��ي��ة. ك��ي��ف نعزز 

م��ك��ان��ت��ه ك��م�����ش��ت�����ش��ار ل���ه ت��ج��رب��ة وخبرة 

ط��وي��ل��ة ي�����ش��ت��ف��اد م��ن��ه��ا، وب��ال��ت��ال��ي كيف 

نخفف من األمه ومعاناته؟

- كله يرجع اإلى التربية، فالزوج يدّرب 

ولو  حتى  والديه  راأي  احترام  على  زوجته 

لم يتبعا ما قال. لكن يجب اإ�شعارهما اأن 

لديهما مكانة معينة. كانوا �شابقًا يديرون 

اأما  اأ�شرة ويتم ا�شت�شارتهم في كل �شي ء، 

الب�شاط من تحت  ي�شحب  فاأتى من  الآن، 

واأهمله.  الــمــوقــع  هــذا  ــغــى  واأل قدميهما 

ومعاناتهما،  الوالدين  األــم  تخفيف  وعن 

واإذا  النية  تــوجــد  اأن  الــبــدايــة  فــي  يجب 

الإقبال  وهذا  الإقبال،  وجد  النية  وجدت 

فلي�س من  �شوؤال،  اأو  يكون عن معرفة  اإما 
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هموم  ن�شمع  اأن  ال�شحيح 

ل  اإنــه  له  نقول  ثم  الم�شن 

علينا  يجب  �شيئًا.  يفقه 

فــاإذا  متطلباته،  معرفة 

كان حفيدًا يجب اأن ي�شاأل 

والده عّما كان يحبه والده 

والأعمال التي كان يحبها، اأن ير�شم على 

وجهه الب�شمة والأمل.

* واقع الم�صّن في بالدنا:
* اإذا ما اأجرينا مقارنة بين معاملة 
ال��دول الأوروب��ي��ة التي توفر  الم�شن في 

ل��ل��م�����ش��ن رع���اي���ة ���ش��ح��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة � 

ورغ���م ذل���ك تكثر ح���الت الن��ت��ح��ار وما 

موؤ�ش�شات  وبين   � الرحيم  بالموت  يعرف 

تقرئين  كيف  الموجودة عندنا،  الرعاية 

العربية  ب��ادن��ا  ف��ي  ال��ي��وم  الم�شن  واق��ع 

والإ�شامية؟

الم�شن  معاملة  يتم  الــغــرب  فــي   -

مرجع  وجــود  لعدم  الإن�شانية  باب  من 

تاأمين  اأو قراآني لديهم، لكن رغم  ديني 

اأنهم  اإل  لــه،  والــرعــايــة  الــمــال  الــدولــة 

المدر�شة،  في  كالطفل  الم�شن  يعاملون 

لوحده،  بــالــتــعــالــيــم  يــلــتــزم  اأن  وعــلــيــه 

ــى النــتــحــار. اأما  اإل وهــذا مــا يــوؤدي بــه 

مراكز  فــوجــدت  الــعــربــيــة،  ـــدول  ال فــي 

كطائفة  نحن،  لكن  الم�شنين.  يــواء  لإ

�ــشــرعــيــة يجب  �ــشــروط  لــديــنــا  مــعــيــنــة 

ــالمــي  ــش ــن الإ� ــدي ــال عـــدم تــخــطــيــهــا، ف

اإلى  الم�شن  جلب  على  الت�شجيع  يمنع 

الم�شن  اأدخل  اإذا  لأنه  يــواء،  الإ مراكز 

لن  �شوف  اأولده  فاإن  الرعاية،  دار  اإلى 

حالت  وهــنــاك  عنه.  وي�شاألوا  يــزوروه 

لم  اإذا  فــيــمــا  خـــا�ـــشـــة 

ينجب  ولم  الم�شن  يتزوج 

اأولدًا، هنا من ال�شروري 

لــلــعــنــايــة  دار  وجــــــــود 

الأمل  واإعطائهم  بهوؤلء 

ويهتموا  حياتهم  ليكملوا 

اأ�شدقاء  وتاأمين  ونظافتهم  ب�شالتهم 

والهموم  الأحــاديــث  ي�شاطرونهم  لهم 

جزئي  بــــدوام  ولـــو  حــتــى  الــمــ�ــشــتــركــة، 

ــه مع  ــت نــــه يــمــ�ــشــي مــعــظــم وق اإ بــحــيــث 

وفترة  المركز  داخــل  اأمثاله  الم�شنين 

المنهمكة  اأ�شرته  اإلى  يعود  الظهر  بعد 

كليًا  �شلخه  عدم  المهم  من  باأعمالها. 

اأ�شرته. عن 

* �صلبيات اإيواء الم�صن:
لإيواء  ال�شلبية  التاأثيرات  هي  ما   *

الم�شنين داخل مراكز الرعاية؟

ن�شيان  اأهــمــهــا:  كثيرة  ال�شلبيات   -

الم�شن كّليًا، فالم�شن اإذا دخل الدار اأ�شبح 

ميتًا معنويًا، ويجب اأن ل ين�شى الإن�شان اأنه 

�شتنطبع  ذاتها  وال�شورة  كبيرًا  �شي�شبح 

في ذهن ابنه �شلبًا اأم اإيجابًا.

* َدور ُدور العجزة:
العجزة  اأي مدى تراعي دور  اإل��ى   *
ال�شحية  ال�������ش���روط  الآن  ال���م���وج���ودة 

وال��ن��ف�����ش��ي��ة ل��ل��م�����ش��ن؟ وب��ال��ت��ال��ي م���ا هي 

مركزكم  في  و�شعتموها  التي  المعايير 

الجديد؟

- هناك حالت ل يراعي فيها الأبناء 

بح�شب  فنجد  ال�شحية  اأهلهم  اأو�ــشــاع 

توؤمن  كي  تجهد  الم�شنة  اأن  م�شاهداتنا 

عن  العاطل  ال�شاب  لبنها  العي�س  لقمة 

لي�س من ال�شحيح اأن 

ن�ضمع هموم الم�ضن 

ثم نقول له اإنه ل يفقه 

�ضيئًا.
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العمل، والذي ينهرها اإذا 

هذه  طعامه.  له  توؤمن  لم 

�ــشــورة مــن الــ�ــشــور التي 

ــذا،  نــ�ــشــاهــدهــا يــومــيــًا. ل

العبر  ن�شتخل�س  نــحــن 

الحالت،  هذه  خالل  من 

ال�شتفادة  اإلى  بالإ�شافة 

في  الموجودة  العجزة  دور  خبرات  من 

لبنان، ف�شاًل عما يقوله ال�شارع الإ�شالمي 

ونبني على ذلك ـ وعلى قدر ا�شتطاعتنا ـ 

داخل  الم�شن  لرعاية  كاملة  �شبه  �شورة 

المنوي  الــمــركــز  خـــالل  مــن  اأو  اأ�ــشــرتــه 

موجود  الم�شن  اهلل.  باإذن  قريبًا  اإن�شاوؤه 

بحاجة  ول�شنا  العطاء  جمعية  في  عندنا 

لي�س  الذي  فالم�شن  عنه،  نبحث  اأن  اإلى 

افتتاح  ي�شاأل عن موعد  الذي  اأحد هو  له 

نختار  �شوف  تزعجه.  الوحدة  كون  الدار 

منزًل  يملكون  ل  الذين  الم�شنين  هــوؤلء 

درا�شة  تتم  و�ــشــوف  كثر،  وهــم  اأهـــاًل  اأو 

لن�شهل  تخ�شهم  كثيرة  واأمور  اأو�شاعهم 

لهم معي�شتهم وراحتهم.

ـــــــدار: غرفة  ال ـــي  ف بــرامــجــنــا  ـــن  م

يكونون  مناوبون  اأطباء  للم�شن.  مطالعة 

ممر�شين  اإلــى  بالإ�شافة  خدمتهم،  في 

ف�شاًل  راحتهم  على  لل�شهر  وممر�شات 

والتثقيفية،  الدينية  الــبــرامــج  عــن 

والأجـــــــــــواء والـــمـــنـــاظـــر 

الــمــطــلــة على  الــمــريــحــة 

بالإ�شافة  هـــذا  الــبــحــر. 

حمامات  تخ�شي�س  اإلــى 

ل  بطريقة  خا�س  ومطبخ 

توؤذي الم�شن ي�شمل تفريز 

�شحية  بطريقة  الخ�شار 

الم�شن  منها  ي�شتفيد  كــي 

قدر الإمكان.

التحديات  ه��ي  م��ا   *
على  عملكم  ت��واج��ه  ال��ت��ي 

�شعيد الوزارات المعنية؟

التحديات  هي  قليلة   -

التي تواجهنا، ووزارة ال�شوؤون الجتماعية 

وعدت بم�شاعدتنا فور افتتاح المركز.

* ماذا عن الخدمات التي تقدمونها 
للم�شن داخل اأ�شرته اليوم؟

واأدوية  �شهرية،  - هناك مخ�ش�شات 

كال�شغط  مزمنة  اأمرا�شًا  يعانون  كونهم 

والــ�ــشــكــري، هــنــاك اأيــ�ــشــًا كــفــالــة م�شن 

والموؤثر هو  المهم  لكن  رائجة،  واأ�شبحت 

محرومون  لأنهم  للم�شنين  الطيبة  الكلمة 

منها.

* م��ا ال��ه��دف م��ن الإف���ط���ارات التي 
المبارك  رم�����ش��ان  ���ش��ه��ر  ف��ي  تقيمونها 

والمنا�شبات؟

- هناك عدة اأهداف، اأبرزها:

بالجمعية  للتعريف  الإعالمي  الهدف 

اإلى  بــالإ�ــشــافــة  واأهــدافــهــا،  ون�شاطاتها 

هوؤلء  بدعوة  المتمثل  الجتماعي  الهدف 

اإليهم،  منا  كلفتة  للطعام  الم�شنين 

وهو  المادي  الهدف  اإلــى  بالإ�شافة 

جمع التبرعات، لال�شتمرار 

بعملنا، فنحن لدينا القراآن 

الأ�شيل  المحمدي  والنهج 

وجميعهم   R والأئــمــة 

يحثون على الإنفاق.

المهم اأن ي�شل �شوتنا، 

ال�ضلبيات كثيرة 

اأهمها: ن�ضيان الم�ضن 

كّليًا، فالم�ضن اإذا 

دخل الدار اأ�ضبح ميتًا 

معنويًا.

المهم والموؤثر 

هو الكلمة الطيبة 

للم�ضنين، لأنهم 

محرومون منها.
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�شهر  عــلــى  تقت�شر  ل  والإفــــطــــارات 

رم�شان، بل في منا�شبات اأخرى كولدة 

اأقمنا  لقد   .O الــزهــراء  ال�شيدة 

ودعونا  م�شن،  لمئة  �شباحيًا  اإفــطــارًا 

وجوهًا اجتماعية منها ف�شيلة ال�شيخ عبد 

الكريم عبيد الذي �شّلم الم�شنين باأيديهم 

الهدايا، ما جعلهم يبكون كثيرًا من الفرح، 

فالمولد اأعطى �شدى.

* م�صاريع م�صتقبلية:
الم�شتقبلية  م�شاريعكم  ه��ي  م��ا   *

غير الدار الجديدة؟

منطقة  في  اأر�ــس  قطعة  �شراء  تم   -

الطيبة الجنوبية و�شنوؤ�ش�س نف�س الم�شروع 

تعاقدنا  المنطقة.  لأبناء  للعجزة  دارًا  اأي 

�شتعاين  التي  الأطــبــاء  مــن  مجموعة  مــع 

الم�شن دائمًا. فالكلمة الطيبة من الطبيب 

تطمئن المري�س وتبل�شم جراحه.

.  رو�شة الواعظين، الفتال الني�شابوري، �س476( 1)

.  بحار الأنوار، العالمة المجل�شي، ج93، �س357( 2)

.  �شرح ر�شالة الحقوق، الإمام زين العابدين، �س630( 3)

الهوام�س

* كلمة اأخيرة توجهينها عبر مجلة 
اإل��ى جيل اليوم وال��ذي اختلف  بقية اهلل 

في عاقته مع الم�شن مع جيل الأم�س.

- اأ�شتند اإلى قول ر�شول اهلل P: »مثل 

الم�شلمين في توادهم وتراحمهم كالج�شد 

له  تداعت  ع�شو  منه  ا�شتكى  اإذا  الواحد 

.
)3(

جميع الأع�شاء بال�شهر والحمى«

يجب  اجتماعية  تربوية  قاعدة  هذه 

الم�شن  �شعيد  على  كــان  اإن  تطبق،  اأن 

ين�شر  فالفقر  الم�شت�شعف.  اأو  اليتيم  اأو 

مجرمًا  ويــنــتــج  المجتمع  فــي  الــفــ�ــشــاد 

التكافل  ُوجـــد  مــا  اإذا  اأخــــرى،  واأمــــورًا 

فالدنيا  مـــّوجـــه،  ــــالم  واإع الجــتــمــاعــي 

خير. باألف  ت�شبح 
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اأ�ضاليب ال�ضتكبار 

في اليقاع بين الم�ضلمين

مقابلة مع ال�ضيخ نجف علي ميرزائي

* مراحل ال�صتعمار الغربي:
للعالم  ــغــربــي  ال ال�ــشــتــعــمــار  ـــرَّ  م  -

بعدة  الثالث،  العالم  ول�شعوب  الإ�شالمي 

وتحقيقه.  ت�شويقه  �شعيد  على  مــراحــل 

ويمكن هنا تمييز وت�شخي�س ثالث مراحل 

لهذه العملية ال�شتعمارية:

الأقدم  المرحلة  هي  الأولــى  المرحلة 

الما�شية  الــقــرون  فــي  �ــشــهــدنــاهــا  الــتــي 

ب�شكل  و�شعوبه  الثالث  العالم  دول  �شد 

ي�شتعين  ال�ــشــتــعــمــار  كـــان  وفــيــهــا  عـــام، 

المبا�شر  والحتالل  الع�شكرّية  بالعملّيات 

ــرات  ــي ــخ ــى الــــثــــروات وال لــلــ�ــشــيــطــرة عــل

الطبيعّية والم�شادر الب�شرية. هذا ال�شكل 

كبيرة،  اأزمة  واجه  المبا�شر  ال�شتعماري 

حوار عدي املو�صوي

اأن الأمة الإ�صالمية كانت ومنذ  مما ل �صك فيه 

مئات ال�صنين عر�صة لموجات من الغزو ال�صتعماري 

التي تنّوعت اأ�صكالها وتباينت اأ�صاليبها عبر الع�صور. 

التي  الثقافية  ال�صتعمارية  الهجمة  برزت  موؤخرًا 

ي�صعى  ال��ذي  الجديد  ال�صتعماري  النمط  باتت 

تقوي�س  عبر  الإ�صالمية  البلدان  على  لل�صيطرة 

والهيمنة  اإليها  للنفوذ  تمهيدًا  الداخلية  جبهتها 

�صهدتها  التي  الأخيرة  الأح��داث  تبرز  وهنا  عليها. 

الرئا�صّية،  النتخابات  بعد  الإي��ران��ي��ة  ال�صاحة 

الثقافي   - ال�صتعماري  الم�صروع  لهذا  كنموذج 

الجديد.

الباحث  مع  الحوار  هذا  كان  الق�صية  هذه  عن 

مدير  ميرزائي،  علي  نجف  ال�صيخ  ف�صيلة  والمفّكر 

حيث  الإ���ص��الم��ي،  الفكر  لتنمية  الح�صارة  مركز 

مّر  التي  بالمراحل  تعّرف  بمقدمة  حديثه  ا�صتهل 

بها ال�صتعمار الغربي لدول العالم والعالم الإ�صالمي 

ب�صكل خا�س.

ق�ضايا معا�ضرة
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عندما باتت ال�شعوب الم�شتعَمرة تملك 

هنا  الحتالل،  لمواجهة  الكافي  الوعي 

ال�شروري  مــن  اأنــه  ال�شتعمار  اأدرك 

اإعادة النظر في اآليات عمله كي ي�شتمر 

اإلى  اأو�ــشــلــه  مــا  ــمــبــادرة،  ال وي�شتعيد 

ال�شتعماري  النمط  اعتماد  �ــشــرورة 

ــمــرة عبر  ـــذي يــقــوم هـــذه ال الــثــانــي ال

لهذه  الإداريــة  الُبنى  داخل  اإلى  النفوذ 

التي  الب�شرية  ــوادر  ــك ال وزرع  الــبــالد 

تتنا�شب مع اأهدافهم، فيكون ال�شتعمار 

العملّية  تــجــري  وهــكــذا  مبا�شر،  غير 

من  وعمالء  و�شطاء  عبر  ال�شتعمارية 

تراجعت  الثانية  المرحلة  نف�شه.  البلد 

ب�شكل تدريجي في بع�س الدول وبقيت في اأخرى حتى يومنا هذا. وهو ما 

والتخطيط  الجهود  بذل  مبنية على  الثالثة، وهي  المرحلة  ن�شوء  اإلى  اأّدى 

فيها،  العام  الراأي  ت�شكيل  واإعــادة  البالد،  في هذه  الوعي  �شناعة  لإعادة 

الجامعات  في  اأ�شحابها  تحويل  لأجــل  اإليها  الأدمــغــة  هجرة  وا�شتثمار 

والمعاهد الغربية اإلى عنا�شر ا�شتعمارية غير مبا�شرة. فبعد عودة هوؤلء 

اإلى بالدهم، يتحّولون اإلى اأدوات ترّوج للفكر والوعي الغربي وتن�شر قيمه 

وثقافته وفنونه. ومن اأبرز تجلّيات المرحلة الثالثة من ال�شتعمار، ما بات 

يعرف بالثورات المخملّية اأو الملّونة.

* العمليات الع�صكرية تقلب الموازين:
* قبل اأن ن�شتطرد ف�شيلة ال�شيخ لفتني هنا اأّنك ذكرت اأن المرحلة 
ناحظ  ولكننا  الع�شكري،  ال�شكل  ع��ن  تبتعد  ال�شتعمار  م��ن  الثالثة 

في  ج��رى  كما  ب��ه  التهديد  اأو  الع�شكري  ال��غ��زو  اعتمدت  ق��د  اأمريكا  اأن 

اأفغان�شتان والعراق.

الأول  ال�شتعماري  النمط  من  لي�شت  هي  هنا  الع�شكرية  العمليات   -

الذي تحّدثنا عنه، فهي في النهاية ل تهدف اإلى اإبقاء الع�شكر اأو ال�شيطرة 

الع�شكرية، هذا ف�شاًل عن اأّنها تكون مدعومة و�شرعية وفق القانون الدولي 

وال�شرعية الدولّية كما ي�شّمونها. هذه العمليات هي في الواقع تاأتي لتقلب 

موازين ال�شلطة، تمهيدًا لال�شتعمار بنمطه الثالث.

* يعني هو تدّخل ع�شكري لتمهيد طريق ال�شلطة اأمام الكوادر التي 
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�شنعوها في اأمريكا والدول الغربّية؟

- بــالــ�ــشــبــط، فــالــنــمــط الــثــالــث من 

الرهان  خالل  من  يجري  اإّنما  ال�شتعمار 

الوعي  فــي  تح�شل  التي  الــتــحــّولت  على 

�شناعة  هناك  ــا.  ــروؤي وال والثقافة  العام 

الفنّية  الأدوات  عــبــر  والـــوعـــي  ــا  ــروؤي ــل ل

لإعادة  والتلفزيون،  والإعــالم  والإنترنت 

جديد.  مــن  ال�شرقي  الإنــ�ــشــان  �شناعة 

فالإن�شان تكمن قيمته في روؤيته وفي فكره 

تغيير  ا�شتطعت  ــاإذا  ف بــه.  يوؤمن  ما  وفــي 

غّيرته،  اأّنــك  يعني  فهذا  اأحــد  عند  القيم 

الماليين  هناك  مثاًل،  اإن�شانيته.  وغّيرت 

العالمين  �شعوب  من  بها  ي�شتهان  ل  التي 

اإلى  ينظرون  ممن  والإ�ــشــالمــي  العربي 

نحن  غربية.  اأو  اأمريكية  بعيون  الحياة 

نعي�س لحظة مخا�س اأو مخا�شات عبر ما 

ي�شّمى بالثورات المخملّية اأو الناعمة التي 

طويلة  تراكمات  وعبر  بالتدريج،  تتحقق 

مواجهتها  مــّنــا  يتطّلب  مــا  وهــو  الأجــــل، 

تملك  قد  نف�شه.  والمنطق  نف�شها  باللغة 

ولكن  العدو،  لمواجهة  الع�شكري  ال�شالح 

الفن  تهديد  يــواجــه  �شالحًا  تملك  ل  قــد 

يمكنه  ل  الآن  حتى  فاإعالمنا  والإعـــالم، 

ال�شمود اأمام اإعالم الغرب. نحن ل نملك 

القنوات الف�شائية الكافية، ل نملك اآليات 

الإعالمية  المواد  لإنتاج  المنا�شبة  الإنتاج 

والفنية المنا�شبة. اإذًا، نحن اأمام �شرا�شة 

اإلى  ت�شعى  مـــدّمـــرة،  وفــكــريــة  اإعــالمــيــة 

بكثير  اأخطر  احتالل  وهو  العقل،  احتالل 

من احتالل الأر�س.

* الثورة المخملية اأو الناعمة:
* ف���ي م��ع��ر���س ح��دي��ث��ك ع���ن هذه 
اإلى  ت�شعى  ال��ت��ي  ال�شتعمارية  الهجمة 

اح��ت��ال ال��ع��ق��ل وت��غ��ي��ي��ر ال���وع���ي، ذكرت 

بارز في هذا  الثورات المخملية كنموذج 

ال�شعيد، كيف هذا؟
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اأو  الناعمة  اأو  المخملّية  الــثــورات   -

الملّونة - �شّمها ما �شئت - هذه الحركات 

يطرق  الناعم  فالغزو  فــجــاأة،  تح�شل  ل 

بالدنا ويتغلغل فيها منتظرًا �شاعة ال�شفر 

بالتغيير  للقيام  المنا�شبة  الــذريــعــة  اأو 

تزوير  دعوى  اإّما  هي  والذريعة  المنتظر، 

اأو  لمـــراأة  مقتل  حــادث  اأو  لالنتخابات، 

مفتعل.  �شيناريو  اأي  اأو  مــا،  �شخ�شية 

مع  يتعاطون  الذين  اأولئك  اأحّذر  اأنا  وهنا 

فاأقول  �شطحيًا  �شيا�شيًا  تعاطيًا  الوقائع 

لهم: اإن الأمر اأخطر واأعمق مما يعتقدون، 

وغير  مخملية  جذرية  تحّولت  اأمام  نحن 

طويل،  زمــن  عبر  تح�شل  هــي  مخملّية، 

لدى  الوعي  لتغيير  عملية  بداية  وهناك 

التاأثير  ثم  الجتماعّية،  ال�شرائح  بع�س 

على هوؤلء ليتحّركوا وفق روؤيتهم الفكرية 

والقيمّية الجديدة التي هي روؤية غربية ل 

عالقة لها بثقافتنا وقيمنا. واأنا �شاأطرح لك 

نموذجًا ب�شيطًا: الأفالم الغربية التي ترّوج 

اأّية  توّجه  ل  الأفالم  هذه  الإباحية،  للقيم 

اإهانة مبا�شرة لأية �شخ�شية بالخ�شو�س، 

هذا في الظاهر، ولكنها في داخلها، وعبر 

على  المنحرفة  قيمها  وتــكــرار  تكرارها 

الم�شاهدين، هي تفرغ عقول ال�شباب �شيئًا 

والعفة  وال�شرف  الكرامة  قيم  من  ف�شيئُا 

ــحــالل والــحــرام مــن خالل  والــحــيــاء وال

اعتياد الم�شاهد والقيم والثقافة الإباحّية، 

والعالقات  الأخــالقــي  الف�شاد  في�شبح 

بهذا  في�شربون  ماألوفة،  م�شاألة  المحّرمة 

مبا�شر.  غير  ب�شكل  الإ�شالمية  القيم  كل 

الإ�شالمي  ال�شباب  جيل  لدى  الوعي  اإذًا، 

التي  القيم  خالل  من  غربيًا  وعيًا  ي�شبح 

اعتادها واألفها.

* اأدوات ال�صتعمار الداخلية:
ال�شباب  ج���ي���ل  ي�����ش��ب��ح  وه����ك����ذا   *
بطريقة  الغربية  القيم  يحمل  الم�شلم 

غير مبا�شرة، هذا اإذا لم يرّوج لها؟

الإ�ــشــارة  تــجــدر  وهــنــا  بال�شبط،   -

ل  الحديثة  ال�شتعمارية  العملية  اأن  اإلــى 

تح�شل باأدوات خارجية فقط، فالخارج ل 

جانب  من  بالداخل.  ال�شتعانة  من  له  بد 

من  النوع  هــذا  اأن  اأحــد  يعتقدنَّ  ل  اآخــر، 

العنف  اإلــى  يحتاج  ل  الثقافي  ال�شتعمار 

ما جرى  فمثاًل  اإليه،  بحاجة  عادة  هو  بل 

الثقافية  النخب  هنا،  موؤخرًا،  اإيــران  في 

كانت  المعادية  الإعالمية  والموؤ�ش�شات 

لي�شّلطوا  العنف  اأو  الت�شعيد  تنتظر بع�س 

اأن  دون  ويركبوا موجته، من  عليه  ال�شوء 

اأما الأخطر هنا  يحدثوه بح�شب الظاهر. 

في  تتحرك  التي  الثقافية  النخب  في  فهو 

الــداخــل في هــذا التــجــاه وتــوؤثــر فيه من 

من  ويــتــخــذون  ـــدري،  ت ل  اأو  تـــدري  حيث 

لهم،  غطاًء  الإعالمي  اأو  الثقافي  عملهم 

بل  اأمنيًا  اأو  ق�شائيًا  مواجهتهم  يكفي  فال 

تجب مواجهتهم اإعالميًا وفكريًا.

* من خال ما �شهدته الجمهورية 
الإ�شامّية في اإيران موؤخراً، هل يمكنك 

اأن تقّدم لنا نموذجاً عن هذه الأ�شاليب؟

- مثاًل، عن دور قناة الـ BBC الناطقة 

باللغة الفار�شية، هذه القناة كّثفت ن�شراتها 

درجة  اإلى  اإيران،  الإخبارّية عن  ومواّدها 

اأن اأي اإن�شان من�شف وعاقل ل يمكنه اإنكار 

اأن هذه القناة الحكومّية البريطانّية كانت 

داخل  جــذري  تغيير  اإحـــداث  ــى  اإل تهدف 
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اإيران، لذا كان من الأف�شل اأن يكون الرد 

تلفزيونية  قناة  عبر  القناة  هــذه  على 

محّلية يت�شارك فيها الجميع لأجل 

ال�شحيحة  المعلومة  اإي�شال 

وا�شح  ب�شكل  ال�شعب  ـــى  اإل

�شتف�شح  فاإّنك  واإّل  و�شّفاف، 

كي  ال�شعب  لأبــنــاء  بالمجال 

عبر  الــمــعــلــومــات  ي�شتقوا 

الـ  مثل  قــنــوات  متابعة 

من  وغيرها   BBC

اأو  منها  اإرادة  دون  الم�شبوهة،  القنوات 

بناء  اإعادة  اأ�شكال  من  �شكل  وهنا  ق�شد، 

الوعي.

المجال  فــي هــذا  الــغــرب  اأ�ــشــلــوب   -

يعتمد على منح م�شروعهم اأجمل العناوين 

واأكــثــرهــا بــريــقــًا، والــتــي هــي فــي اأغلبها 

تجذب الفئة ال�شابة. الم�شكلة هنا مناطق 

التي  هي  المناطق  وهذه  الفكري،  الفراغ 

في  الجديد،  الثقافي  ال�شتعمار  ي�شتغّلها 

من  لينفذ  مــا،  بم�شمون  لملئها  محاولة 

ين�شجم  جديد  ثقافي  وعــي  لبناء  خالله 

من  وا�شعة  �شريحة  مثاًل،  م�شروعه.  مع 

ت�شعى  والم�شلمات  الــعــربــيــات  الــنــ�ــشــاء 

الغربية،  ــمــراأة  ال بتقليد  وتحلم  وتعمل 

فتعمل  �شعيدة،  المراأة  هذه  اأن  منها  ظنًا 

وبذات  ذاته  الحرية  م�شتوى  لتحقيق 

العربية  المراأة  ولكن  التفا�شيل. 

الأحيان  من  كثير  في  والم�شلمة 

لي�شت  الغربية  المراأة  اأن  تجهل 

التي  المراأة  لي�شت  وهي  �شعيدة، 

اأن  عــن  ف�شاًل  هــذا  هــولــيــوود،  تقّدمها 

هو  �شري، 
ُ
والأ الجتماعي  الغربي  النظام 

العربي  والأ�شري  الجتماعي  النظام  غير 

والإ�شالمي، فالمراأة الغربية لم تعد تلعب 

دور الزوجة والأم بالكيفية الحا�شلة لدينا، 

فهل المراأة عندنا جاهزة مثاًل لأن تتخّلى 

عن اأمومتها، هل هي جاهزة؟!

الوعي  ت�صويق  اأدوات   *
الغربي:

للحديث  اأع���ود   *
عن اأبرز الأدوات 
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الوعي  ت�شويق  مجال  ف��ي  الم�شتخدمة 

الغربي.

- اأوًل: التركيز على المفاهيم القيمّية 

يدّمرون  الــذي  الوقت  في  فهم  البّراقة، 

القيم والأخالق من خالل ال�شتعمار  فيه 

الإن�شان،  وكـــرامـــات  حــرمــات  وانــتــهــاك 

الحرّيات،  الجّذابة:  للمفاهيم  يرّوجون 

ــخ.  حــقــوق الإنــ�ــشــان، حــقــوق الـــمـــراأة.. اإل

وا�شتبطان  �شيء  اإظهار  اأي  نفاق  هناك 

�شيء اآخر. وهنا يح�شرني ما قاله �شماحة 

عن  حديثه  معر�س  في  الخامنئي  الإمــام 

لل�شعب  اأوباما  الأمريكي  الرئي�س  ر�شالة 

مع  »نحن  القائد:  ال�شيد  قــال  الإيــرانــي، 

�شد  ولكننا  ب�شدق،  اإلينا  تمتد  التي  اليد 

قفازًا  ترتدي  وهي  نحونا  تمتد  التي  اليد 

ثانيًا:  حديدّية«.  قب�شة  لتغّطي  حريريًا 

فالإن�شان  والــجــمــالــي،  ال�شكلي  ــار  ــه الإب

الجميلة.  والمظاهر  للجمال  مّيال  بطبعه 

الغرب يهتم بهذا المو�شوع ويرّوج لثقافته 

وعواطفهم!  النا�س  عقول  ليجذب  عبره، 

ثالثًا: الفنون الجميلة وبالتحديد ال�شينما 

وتاأثير غير  تغيير  و�شيلة  اليوم  التي غدت 

لأ�شاليبنا  مناق�س  اأ�شلوب  وهو  مبا�شرة، 

تنّفر  غــدت  الــتــي  المبا�شرة  الإر�ــشــاديــة 

الغرب  اأّمــا  النا�س،  من  وا�شعة  �شريحة 

وذات  المتقنة  ال�شينمائية  اأفالمه  فعبر 

الموازنات المالية الهائلة، كثيرًا ما اأحدث 

اعتماد  عبر  فكرية  لتغييرات  مــّهــد  اأو 

 : رابعًا  المبا�شرة.  غير  الخطاب  اأ�شاليب 

م�شاألة جذب النخب وت�شخيرها من حيث 

والثقافة  للقيم  للترويج  تدري  ل  اأو  تدري 

الغربية.

* خ���ت���ام���اً، ك��ي��ف ت��ن��ظ��ر اإل����ى دورن����ا 
كاأنا�س عاديين في مواجهة هذه الحملة 

ال�شتعمارية الثقافية؟

الثقافية  الهجمة  هذه  اأن  اأظــن  اأنــا   -

الإن�شان  قـــدرة  ــوق  ف هــي  ن�شهدها  الــتــي 

الأقل  على  ولكنه  يواجهها،  كــي  الــعــادي 

غير  منها،  حــولــه  ــن  َم يــحــّذر  اأن  يمكنه 

لــم يجِر  قــا�ــشــرًا مــا  يــظــل  الــتــحــذيــر  اأن 

�شنوات  ومنذ  �شخ�شيًا  اأنا  البديل.  اإيجاد 

الثقافية،  المنار  قناة  تاأ�شي�س  اإلى  دعوت 

والم�شل�شالت  الأفــالم  عر�س  على  لترّكز 

البديل  تكون  التي  الترفيهّية  والــبــرامــج 

المناف�س ـ ولو بالحد الأدنى ـ عن البرامج 

ال�شباب  علينا حماية  التي يجب  الفا�شدة 

منها. واأنا اأعتقد اأن اأهمية هذا المو�شوع 

ع�شرات  وتاأ�شي�س  بناء  اأهمية  عن  تقل  ل 

الم�شاجد. اأّما على �شعيد الأفراد، فيجب 

على كل فرد مّنا ال�شعي لكي ي�شون نف�شه 

واأهله، وهو واجب ل ي�شقط عن اأحد، علّي 

مثاًل اأن اأجل�س كل فترة مع اأفراد اأ�شرتي، 

حقيقة  هــادئ  عقلي  باأ�شلوب  لهم  واأبــّيــن 

عبر  الفكري  الغزو  �شعيد  على  يجري  ما 

المختلفة،  والثقافّية  الإعالمية  الو�شائل 

اأحدهما  لغزوين  مــحــاولت  نواجه  واأنــنــا 

اأخطر من الآخر: غزو الأر�س وغزو العقل 

في  اأننا  اأعتقد  اأنــا  النهاية  وفي  والوعي. 

بل  اإمكانات  اأزمــة  نعي�س  ل  المعركة  هذه 

اأزمة اإدارة لهذه الإمكانات، ل نعي�س اأزمة 

اإن  بل  الــوعــي،  اإدارة هــذا  اأزمــة  بل  وعــي 

زالوا  ما   - –ولالأ�شف  النا�س  من  الكثير 

غير موؤمنين بخطورة الغزو الثقافي، هذا 

اإذا كانوا يوؤمنون بوجود هذا الغزو اأ�شاًل.
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�شهيد الوعد ال�شادق

علي )ح�ضان(محمود محمد قعيق  �ضباح  الأم:  ا�ــضــم 
حمود. 

الطيبة  ــولدة:  ال وتاريخ  محل 
1975/1/1م.

رقم ال�ضجل: 330.الو�ضع العائلي: عازب.

2006/8/10.محل وتاريخ ال�ضت�ضهاد: عيتا ال�ضعب 

ترجل محمود من �شيارة الأجرة، 

باأنه  حوله  لمن  عـــذرًا  ــّدم  ق اأن  بعد 

عيتا  ـــى  اإل مــعــارفــه  بع�س  �شيو�شل 

طريق  فــي  م�شى  ــدوء  ــه وب الــ�ــشــعــب. 

العمل  مركز  اإلــى  و�شل  حتى  البلدة 

الموكلة  الــجــهــاديــة  المهمة  ــوؤدي  ــي ل

اإليه.

المركز،  مــحــمــود  دخـــل  حينما 

فمن  الإخــوة،  وجــوه  ال�شتغراُب  عال 

وبنظارته  اأناقته،  بكامل  الآتــي  هذا 

تكاُد  التي  عطره  وبرائحة  ال�شوداء، 
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فابت�شم  الإ�شرائيلية؟!  المواقع  اإلى  ت�شل 

�شائد  ح�شان«،  »الحاج  بنف�شه:  فهم  وعّرّ

�شالحًا  تحمل  واأن  الميركافا.  دبــابــات 

ل  اأن  يعني  ل  فذلك  »ميركافا«،  وتدّمر 

تكون على اآخر طراز من الأناقة!

* ترتيب واأناقة مده�صان:
بهدوء،  حقيبته  وفتح  عليهم،  �شّلم 

جيدًا،  المكوية  الجهادية  مالب�شه  ورتب 

الوقاية من  بالقرب منها مراهم  ور�شف 

وو�شع  الب�شرة،  لترطيب  واأخرى  ال�شم�س 

و�شادته ودثاره حيث يجب اأن ينام. وكان 

المحاور  في  مالب�شه  حقيبة  يفتح  عندما 

العطور،  رائحة  منها  تفوح  ــدورات،  ال اأو 

على  محافظًا  الأنيقة،  مالب�شه  ويرتب 

رهافتها حتى وكاأنه في نزهٍة للنقاهة..

* جّزار الدبابات:
حياته  فــي  محمود  عــرف  مــن  وربــمــا 

»المدنية«، ما خطر في باله اأبدًا اأن ذلك 

هو  جدًا،  والأنيق  والثري  المثقف  ال�شاب 

من المجاهدين الذي �شاركوا في العديد 

 ،1996 العام  من المهمات الجهادية منذ 

وعمليات  ور�شٍد،  ا�شتطالع  عمليات  من 

�شجد  موقعي  اقتحام  اأهمها  ع�شكرية، 

وبئر كالب، ول يكاد ُيذكر موقع من مواقع 

باقتحامه  الم�شاركين  وكان من  اإل  العدو 

بالط،  ـــى  اإل برع�شيت،  فــمــن  و�ــشــربــه؛ 

واأي�شًا  و�شجد،  فال�شويداء،  فالعي�شية، 

اأكثر  فــي  ال�شهداء  اأحــد  جثمان  �شحب 

ورفاقه  يومها  وتعر�س  خطرًا  المناطق 

الإ�شرائيلي...  الكوماندو�س  من  لكمين 

تحمالن  وهما  الناعمتين  يديه  راأى  ومن 

الأقالم والأوراق، وهو ينتقل بروية كناظٍر 

يملكها  التي  المدر�شة  �شفوف  بين  عــاٍم 

هي  تكون  اأن  في  لوهلة،  ظــّن  ما  والـــده، 

دبابات  �شرب  اأجادت  طالما  التي  ذاتها 

» جزار  لقب  عليه  اأطلق  الميركافا، حتى 

تموز  حــرب  فــي  وخ�شو�شًا  الــدبــابــات«، 

2006، حيث كانت البداية معه.

ــارة  ــظ ــن ــب ال ــاح ــش ــــك الـــ�ـــشـــاُب � ذل

تكن  لــم  الــفــارهــة،  وال�شيارة  الــ�ــشــوداء، 

تعني له التفا�شيل التي حافظ عليها �شوى 

عا�شها،  التي  الحقيقة  خلفه  �شاتر حجب 

الخطر،  واأماكن  الــجــرداء،  الأماكن  في 

�شاعيًا نحو الحلم الذي حمله ب�شمٍت في 

واللحاق  اهلل،  �شبيل  في  ال�شهادة  قلبه؛ 

اهلل،  جنان  اإلــى  �شبقوه  كثر  درٍب  برفاق 

اأولهم لم يكن رفيقًا له، بل كان جنديًا في 

قعيق«  »محمود  وا�شمه  اللبناني  الجي�س 

في  الإ�شرائيلية  القوات  يد  على  ا�شت�شهد 

قرية الطيبة في اليوم ذاته الذي ولد فيه 

محمود، ف�ُشّمَي با�شمه، ليرث منه ال�شم، 

والم�شير.

* نقاهة اأم جهاد؟
ينتظر  العمر،  كان محمود في مقتبل 

المرابطة  في  لي�شارك  ال�شنوية  الفر�س 

المحاور  من  العديد  في  المجاهدين  مع 

خ�شع  عظمه،  ا�شتد  وكلما  المتقدمة. 

م�شاركاته،  من  ر  ُتَطوِّ ع�شكرية  لــدورات 

ـــن الأهــــل  ــــك بـــعـــيـــدًا عـــن اأعـــي وكــــل ذل

والأ�شحاب، فمع اأنه كان الرفيق المقّرب 

والده  اأن  اإل  له،  الأيمن  وال�شاعد  لوالده 

على  يكون  قــد  ولــده  اأن  لوهلة  يفكر  لــم 
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المجاهدين،  مع  توا�شل 

فيها،  تربى  التي  فالبيئة 

يحيط  ـــذي  ال والمجتمع 

باإيديولوجية  يوؤمنان  به، 

المقاومة ويدعمانها، دون 

يومًا فكرة  فيه  ُتناق�س  اأن 

�شفوفها،  اإلــى  الن�شمام 

ولذا كانت الحجة التي يغيب فيها محمود 

اأكثر من مقنعة؛ وهي اأنه م�شافر للنقاهة 

في اإحدى الدول!

في الليل، يخلع محمود حياته، وينزُل 

يتجلبب  القد�شية،  الحظيرة  في  �شيفًا 

ويــبــحــر فــي دمـــوع تو�شله  الــلــيــل،  �ــشــواد 

الدنيا  من  يريد  ل  فهو  اهلل،  يقبله  بــاأن 

واأفخر  البيوت،  اأجمل  فيها  امتلك  التي 

مرموقًا،  اجتماعيًا  وموقعًا  ال�شيارات، 

�شوى اأن يكون من المجاهدين الذين مّن 

اهلل عليهم بال�شهادة.

* اأٌخ حنون:
الجتماعية  بعالقاته  محمود  تمّيز 

من  وقــربــه  توا�شعه  وبــ�ــشــّدة  الــوا�ــشــعــة، 

ال�شخ�شية  واأجاَد ف�شل حياته  الآخرين، 

بال  في  يخطُر  فال  الجهادية،  حياته  عن 

محمودًا  الأ�ــشــتــاذ  اأن  الجهتين  مــن  اأي 

هما  حـــ�ـــشـــانـــًا  والـــــحـــــاج 

يتفقد  كان  واحد.  �شخ�س 

النا�َس، ويحّن على الفقراء 

التالمذة  ويعامل  والأيتام، 

لهم  فيقدم  ومــوّدة،  باأخّوة 

المنا�شبات،  فــي  الــهــدايــا 

الدرا�شية  �شوؤونهم  ويتابع 

بتاأمين  يــقــوم  كــان  وكــذا  والجتماعية، 

بــنــفــ�ــشــه على  ــعــهــا  ــوزي ــاعــدات وت ــمــ�ــش ال

القرى  في  الم�شت�شعفة  العائالت  بع�س 

الجنوبية. 

قبور  زيــــارة  عــلــى  مــحــمــود  واظــــب 

على  الـــورود  من  باقة  وو�شع  ال�شهداء 

ــريــح كـــل واحــــد مــنــهــم، وكــــان من  �ــش

اأثناء  فــهــو  بالبيئة،  كــثــيــرًا  المهتمين 

ح�شوره في المحاور كان يزرع الأ�شجار 

والورود، وينظف المكان فال يترك ورقة 

تلّفَت  كيفما  وكان  الأر�س،  على  �شغيرة 

المحافظة  اأهــمــيــة  عــن  رفــاقــه  يــحــّدُث 

ــى اأثـــنـــاء  ــا. حــت ــه ــال ــم ــى الــبــيــئــة وج عــل

ذروة  وفــي  ـ  ال�شعب،  عيتا  فــي  وجـــوده 

الطعام  وانقطاع  المواجهات،  ا�شتعال 

بع�س  يتناولون  كــانــوا  اإذ  الإخـــوة،  عــن 

اإلى  نظرهم  يلفت  اأن  ين�َس  لم  ـ  الرمان 

ت�شمحّل  لأنها  التراب  فوق  الق�شور  رمي 

الأيام. مع  فيه  وتتال�شى 

* في عيتا كانت المواجهة:
محمود  و�شل  الــحــرب،  انــدلع  قبيل 

اإلى عيتا حيث اأدى المهمة الأولى له وهي 

وردة  خلة  في  الميركافا  دبابة  اإعــطــاب 

اأثناء قيام  ال�شعب،  المحاذية لقرية عيتا 

اأطلق عليه لقب »جزار 

الدبابات«، وخ�ضو�ضًا 

في حرب تموز 2006، 

حيث كانت البداية 

معه.
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الجنديين  باأ�شر  المجاهدين  مجموعة 

تنقل  الحرب  فترة  وطوال  الإ�شرائيليين، 

واإقدام،  �شجاعٍة  بكل  واأخــرى  قرية  بين 

مقب�شه  حـــامـــاًل  بــالــتــكــلــيــف،  الـــتـــزامـــًا 

ـــــدروع.. وخـــالل تلك  ــواريــخ �ــشــد ال و�ــش

الم�شرقة،  ابت�شامته  تــغــْب  لــم  الــفــتــرة، 

قرية  عــن  الــدفــاع  فــي  م�شاركته  ــاء  ــن واأث

اأنه  المجاهدين  اأحــد  اأخبر  الغندورية، 

.Qراأى في منامه ال�شيدة زينب

ال�شعب  عيتا  قرية  فــي  محمود  بقي 

اأغلب الوقت، فكان ي�شتحمُّ يوميًا، ويغ�شل 

ي�شربها  ل  اآمنة  بقعٍة  في  وكــاأنــه  ثيابه، 

ويحاول  نــهــار  لــيــل  الإ�ــشــرائــيــلــي  ــعــدو  ال

من  يقفز  من  هو  لي�س  وكاأنه  اقتحامها، 

اأو يقارع  الدبابات،  اآخر ليالحق  اإلى  جلٍّ 

العدو ال�شرائيلي وجهًا لوجه! وكان يبرر 

اهلل  ويالقي  ي�شت�شهد  اأن  عليه  باأنه  ذلك 

عز وجل بكامل اأناقته!

ولــقــد تــعــرف اإلـــى امــــراأة عــجــوز في 

القرية ل تقوى على ال�شير، فكان يحملها 

وفي  ويحميها.  بها  ويــهــرب  ظــهــره  على 

مرة، عرف اأنها تحّب »ال�شوكول«، فبحث 

القذائف،  وابــل  تحت  ال�شوكول  عن  لها 

ولم يعد اإل وقد حظي بما تريد.

* طماأنينة تبعتها ال�صهادة:
كان المجاهدون ي�شتغربون الطماأنينة 

الأ�شبوع  في  جليًا  ظهر  وقد  حملها،  التي 

به،  تدّثر  الــذي  الغريب  ال�شكون  الأخير 

فلم تفارق ال�شبحة يده، ول غادر ال�شكوت 

�شفتيه. 

ا�شت�شهد محمود   2006/8/10 بتاريخ 

بالء  اأبلى  اأن  بعد  ال�شعب،  عيتا  قرية  في 

المواجهات  من  العديد  وخا�س  ح�شنًا، 

لتفوح  ال�شهيوني،  العدو  مع  المبا�شرة 

من ج�شده رائحُة الجّنة ولتعبق في اأرجاء 

القلوب.
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ــام الع ــام  النظ

ــق ــي ــل ــع ــــــــدون ت ب
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قمة من قمم العلم والفكر والنبوغ والعرفان، قلما 

الجبعي  الدين  زين  ال�صيخ  هو  باأمثاله،  الدهر  يجود 

966ه�(.   �  911( الثاني  بال�صهيد  المعروف  العاملي 

يذكره الخوان�صاري في رو�صاته بقوله: )لم األَف اإلى 

هذا الزمان الذي هو في حدود ثالث و�صتين ومئتين 

بجاللة  يكون  الأجلة،  العلماء  من  اأحدًا  الألف  بعد 

مكانه،  وارتفاع  �صاأنه،  وعظم  �صدره،  و�صعة  ق��دره، 

وجودة فهمه، ومتانة عزمه، وح�صن �صليقته، وا�صتواء 

وظرافة  اأ�صاتيذه،  وكثرة  تح�صيله،  ونظام  طريقته 

وتمامية  كالمه،  ومعنوية  �صنعه،  ولطافة  طبعه 

التخلق  في  يكون  اأن  كاد  بل  وتاأليفاته،  ت�صنيفاته 

باأخالق اهلل تبارك وتعالى تاليًا تلو المع�صوم(.

ــق  الح ــد  و�ضهي ــم  العل ــد  رائ

الثاني ال�ضهيد 

ال�صيد علي محمد جواد ف�صل اهلل

68



ولدته:

والأدب  الــعــلــم  ــوت  ــي ب مـــن  بــيــت  فـــي 

في  )قــده(  الثاني  ال�شهيد  ولد  والف�شيلة 

�شوال   13 في  وذلــك  العاملية،  جبع  بلدة 

اأفا�شل  من  ــوه  اأب وكــان  911هـ.  �شنة  من 

الدين(  )جــمــال  جـــداه  وكــذلــك  ع�شره 

و)الــتــقــي(. وكــان جــده الأعــلــى )ال�شيخ 

�شالح( من تالمذة العالمة الحلي. فكان 

المرموقين  الف�شالء  من  اآبائه  من  �شتة 

كانوا  اإنهم  حيث  لأبنائه  بالن�شبة  وكذلك 

من اأعالم العلماء، ابتداء من ولد ال�شيخ 

وهنا  )الــمــعــالــم(.  كتاب  �شاحب  ح�شن 

يذكر ال�شيد الأمين في خططه اأنه تعاقب 

من ذرية ال�شهيد الثاني )اثنا ع�شر عالمًا 

�ُشّموا ب�شل�شلة الذهب(.

ع�شر ال�شهيد الثاني:

مرموقة  منزلة  عامل  جبل  احتل  لقد 

بعامة  الإ�شالمي  العالم  اأقطار  بين  من 

وال�شيعي بخا�شة في مجال العلم والمعرفة 

وكثرة العلماء وانت�شار المعاهد والحوزات 

العلمية.

العلمية  المكانة  نتلم�س  اأن  ون�شتطيع 

يتمتع  كان  مما  الثاني،  لل�شهيد  والفكرية 

به من تلك الثقافة المو�شوعية والمتنوعة 

العلوم  جــوانــب  مختلف  �شملت  والــتــي 

اإلى  الفقه  علم  من  زمانه  في  والمعارف 

والتف�شير  والفل�شفة  والكالم  الأ�شول  علم 

الأدبية  العلوم  مختلف  ــى  اإل ــراءات  ــق وال

والجبر  الفلك  علم  اإلــى  و�شوًل  واللغوية 

والح�شاب والطب.

* موقعه الفكري وتراثه العلمي:
ال�شهيد  مــ�ــشــيــرة  ــي  ف ــت  ــالف ال ومـــن 

وقت  ــي  وف ـ  يح�شر  ــان  ك اأنـــه  الــدرا�ــشــيــة 

والأدب  والــفــقــه  الفل�شفة  در�ـــس  واحـــد  ـ 

والريا�شيات  والطب  والقراءة  والتف�شير 

الح�شور  مــدى  على  يــدل  وهــذا  وغيرها، 

وال�شتيعاب  التركيز  وقوة  لديه،  الذهني 

العقلي والجالدة وال�شبر في الخو�س في 

واحد.  اآن  في  المختلفة  العلوم  غمار هذه 

ومن الالفت اأي�شًا، اأن هذه المو�شوعية في 

الإحاطة بهذه العلوم لم تكن �شطحية، بل 

كانت عبر درا�شة معمقة ت�شحبها دقة في 

النظر والمالحظة، وهذان �شيئان )اأعني 

في  والتخ�ش�شية  النظر  وعمق  الإحاطة 

العلوم( قّلما يجتمعان في �شخ�س واحد، 

لأنه وكما يقول بع�س المحققين ـ الآ�شفي ـ 

اإن )الذهنية التي تمار�س الإلمام والإحاطة 

الدقة  تمار�س  التي  الذهنية  عن  تختلف 

اأن تجتمع هاتان  والمالحظة، وقلما يتفق 

الخا�شتان في ذهن واحد(.

لقد كان لهذا التنوع الثقافي اأثره الكبير 

فيما  ال�شهيد  اآثار  في  تلم�شه  يمكن  الذي 

اإن هذه  لنا من كتب ور�شائل، حيث  تركه 

الثقافات المتنوعة قد ان�شهرت وتالقحت 

معطى  منها  ليتولد  ال�شهيد  ذهنية  فــي 

وخ�شو�شياته،  تميزه  لــه  وفــكــري  علمي 

عن  وميزه  ال�شخم  الفكري  نتاجه  طبع 

المعا�شرين له وال�شابقين عليه.

* غزارة اإنتاج وظروف �صعبة:
من  وبــالــرغــم  ـ  فال�شهيد  هـــذا،  ـــى  اإل

المتعددة،  و�ــشــفــراتــه  الــطــويــلــة  ــه  رحــالت

النا�س  بــ�ــشــوؤون  اهتماماته  اإلـــى  اإ�ــشــافــة 

والقيام باحتياجاتهم اإن على �شعيد الفتيا 

قيامه  اإلــى  اإ�شافة  غيرها،  اأو  التوجيه  اأو 

بحاجاته وحاجات عياله دون م�شاعدة من 

اإنه كان يق�شي نهاره في بلده  اأحــد، حيث 
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المحتاجين  حــاجــات  وق�شاء  بالتدري�س 

ويم�شي ليله بالحتطاب وحفظ الكرم كما 

اأنه  العودي، حتى  ابن  تلميذه  يحدثنا عنه 

والتي  التجارية  الأعمال  ببع�س  يقوم  كان 

كانت ت�شتلزم منه بع�س الأ�شفار، على ما 

ذكر ابن العودي اأي�شًا، فاإن من كرامات هذا 

ال�شهيد والتي ل تجتمع لأحد اأنه بالرغم من 

كل الظروف التي عا�شها، ومنها اإ�شافة لما 

تقدم خوفه على نف�شه وت�شتره من ال�شلطات 

وتكيد  تراقبه  كانت  والتي  اآنذاك  الحاكمة 

ـ جاء نتاجه  له، بالرغم من كل ذلك فقد 

الحر  ينقل  وهنا،  ومتنوعًا.  كبيرًا  الفكري 

العاملي في )اأمل الآمــل( عن بع�س ثقاته 

اأن ال�شهيد الثاني قد خلف األفي كتاب، منها 

مئتا كتاب كانت بخطه ال�شريف. وفي هذا 

التاأليف  غــزارة  حول  ُيذَكر  فاإنه  المجال، 

قد  اأنــه  ذلــك  في  و�شرعته  لديه 

والثمين  القيم  كتابه  األـــف 

�شتة  في  البهية(  )الرو�شة 

على  اأيام  و�شتة  اأ�شهر 

ما ذكــره �شاحب 

)اأمــل الآمــل( اأو 

في خم�شة ع�شر 

�ــشــهــرًا عــلــى ما 

�شاحب  ذكــــره 

الحدائق، وهذا 

ملفت  �ــــشــــيء 

وعجيب خا�شة 

ـــمـــن يــعــرف  ل

الكتاب  هــــذا 

ينطوي  ومـــا 

ـــــه  ـــــي عـــــل

اإل  تـــدرك  ل  ومعنوية  لفظية  دقــائــق  مــن 

وقد  عميقة.  ومطالعات  دقيقة  بمراجعات 

�شكب ال�شهيد} في هذا الكتاب براعته 

الأدبية فجاءت عباراته بليغة ر�شينة �شل�شة، 

فحرّي  مخّل،  اإيجاز  ول  ممل  اإطناب  بال 

اأديب  باأنه  ذلــك  بعد  يو�شف  اأن  بال�شهيد 

الفقهاء وكذلك فقيه الأدباء.

ال�شهيد  �شرعة  وحــول  تقدم  مــا  ــى  اإل

وكرامة  اإلهية  هبة  وكونها  التاأليف  فــي 

هذا  �شبحانه  اهلل  حباها  معجزة  ربانية 

�شاحب  يقول  والــعــارف،  العالم  ال�شهيد 

م�شالك  لكتاب  ذكــره  بعد  )الــرو�ــشــات( 

الأفهام لل�شهيد الثاني: )ويقال اإنه �شنف 

اأ�شهر،  ت�شعة  مدة  في  اأي�شًا  الكتاب  ذلك 

واهلل يعلم اأن الكاتب الموؤجر نف�شه لمح�س 

الكتابة ي�شعب عليه مثل ذلك غالبًا، اإل اأن 

التاأييد من عند اهلل تعالى �شيء اآخر(.

فقد  تقدم،  مما  وانطالقًا  هــذا،  اإلــى 

�شّيد ال�شهيد )قده( مدر�شة قائمة بذاتها 

اآثاره  لها خ�شائ�شها ومميزاتها، فجاءت 

مطبوعة بطابع )المو�شوعية في الدرا�شة 

التعبير  في  والو�شوح  الفكرة  في  والعمق 

وال�شال�شة في �شياغة الألفاظ والن�شجام 

وح�شن  العر�س  في  والأناقة  الترتيب  في 

الــ�ــشــلــيــقــة فـــي الــتــبــويــب والـــطـــرافـــة في 

الآ�شفي،  العالمة  يقول  كما  التنظيم( 

هذه  مميزات  اأهــم  من  اأن  اعتبر  ــذي  وال

مختلف  خو�شها  هي  العلمية  ال�شخ�شية 

ميادين العراك العلمي والفكري باطمئنان 

وقوة واعتداد بالنف�س.

لم  اأنــــه  ال�شهيد  اآثـــــار  فــي  ويــالحــظ 
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العلماء  طبقة  على  التاأليف  فــي  يقت�شر 

كتبه  اإلــى  اإ�شافة  اإنــه  بل  والمتخ�ش�شين، 

العلم  اأهــل  تخاطب  والتي  البحتة  العلمية 

وتوجيهية  اأخالقية  كتبًا  األف  فاإنه  والفكر، 

يقدر على فهمها عامة النا�س ممن ل حّظ 

لهم من العلم والمعرفة. اإلى ما تقدم ومما 

يدل على هذا النبوغ والألمعية عند ال�شهيد 

هو اجتهاده في �شن مبكرة ن�شبيًا، حيث يذكر 

ابن العودي ذلك بقوله: )اأخبرني قد�س اهلل 

نف�شه ـ وكان في منزلي بجزين متخّفيًا من 

ـ   956 �شنة  11 �شفر  الثنين  ليلة  الأعـــداء 

اأن ابتداء اأمره في الجتهاد كان �شنة 944، 

�شنة  في  كان  وانت�شاره  اجتهاده  ظهور  واأن 

�شنة(.   33 اجتهد  لما  عمره  فيكون   948
ومما يدل على عظيم مقام ال�شهيد العلمي 

واإحاطته بالمذاهب الإ�شالمية المختلفة هي 

الحركة العلمية التي اأحدثها عند مجيئه اإلى 

)بعلبك(، حيث غدت )بعلبك( اأيام ال�شهيد 

وياأتيه  النا�س  يق�شده  كبيرًا  علميًا  مركزًا 

العلماء من مختلف الأرجــاء. وكان ال�شهيد 

الحراك  هــذا  على  والم�شرف  القيم  هــو 

العلمي، فجل�س على كر�شي التدري�س والفتاء 

على المذاهب الخم�شة واأخذ يفتي كل فرقة 

بما يوافق مذهبها.

ذلــك: )كنت  حــول  العودي  ابــن  يقول 

اأيام  ويق�شد  ـ  الأيــام  تلك  في خدمته في 

وهو  اأن�شى  ول  ـ  بعلبك  في  ال�شهيد  وجــود 

ومالذ  الأنـــام،  ومرجع  �شنام،  اأعلى  في 

الخا�س والعام، يفتي كل فرقة بما يوافق 

مذهبها ويدّر�س في المذاهب كتبها، وكان 

له في الم�شجد الأعظم بها در�س م�شافًا 

في  كلهم  البلد  اأهــل  و�شار  ذكــر،  ما  اإلــى 

انقياده...(.

* اأخالقه:
في  ال�شهيد  مكانة  مــن  الــرغــم  على 

كان  اأنه  اإل  والم�شموعية،  وال�شهرة  العلم 

الجانب،  ولين  التوا�شع  مــن  غاية  على 

واإذا اجتمع باأ�شحابه وتالميذه َعدَّ نف�شه 

واحدًا منهم دون تمييز، يقول تلميذه ابن 

ورودي  �شنة  منه  �شاهدت  )ولقد  العودي: 

على  الحطب  ينقل  كــان  اأنــه  خدمته  اإلــى 

حمار في الليل لعياله وي�شلي ال�شبح في 

ـ  نهاره  بقية  بالتدري�س  وي�شتغل  الم�شجد 

الع�شاء جماعة  ي�شلي  وكان  ـ  قال  اأن  اإلى 

ال�شبح  وي�شلي  الــكــرم  لحفظ  ويــذهــب 

والبحث  للتدري�س  ويجل�س  الم�شجد  في 

كالبحر الزاخر وياأتي بمباحث غفل عنها 

الأوائل والأواخر(.

 *ا�صت�صهاده:

المعطاءة  الحياة  هذه  خاتمة  وكانت 

والقيم  الــحــق  �شبيل  فــي  الــ�ــشــهــادة  هــي 

اأجلها،  من  وعا�س  ال�شهيد  لها  عمل  التي 

ال�شلطان  لــدى  الحا�شدون  به  و�شى  فقد 

العثماني ود�شوا له التهم ح�شدًا وكيدًا من 

مقام  من  ال�شهيد  بلغه  لما  اأنف�شهم  عند 

النا�س،  مرموق واحترام وا�شع عند عامة 

من  كــان  ومــا  بطلبه،  ال�شلطان  فــاأر�ــشــل 

بال�شهيد  غــدروا  اأن  اإل  ال�شلطان  جــالوزة 

الروم  بالد  من  البحر  �شاحل  على  وقتلوه 

وكان ذلك �شنة 966 للهجرة.

. ـ رو�شات الجنات، الخوان�شاري، ج3، �س337 ـ 368( 1)

ـ الرو�شـــة البهيـــة في �شـــرح اللمعة الدم�شقيـــة، مقدمة،  (2 )

محمد مهدي الآ�شفي، ج1، �س149 ـ 194.

، علي اإبراهيـــم دروي�س،  ـ جبـــل عامـــل بيـــن 1516ـ  1697( 3)

�س130ـ و�س137 ـ 139 و�س 177 ـ 194.

بع�س الم�صادر والمراجع:
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ك�ضكول الأدب
في�صل الأ�صمر

العرب: اأمثال  · من 
-   اختلَط الحابُل بالنابلِ :

الحابل �شاحُب الِحبالة، اأي الم�شيدة 

الوح�ُس،.والنابل :  �شاحب  اد بها  ُي�شَ التي 

يد بالنبل، ُي�شرب هذا  الّنْبل اأي الذي َي�شِ

المثل عند اختالف واختالط اآراء القوم. 

ِلَي  »َجَعْلَت  اأي�شًا:  يقال  المعنى  وفي نف�س 

َعَلى  َحاِبُلُهْم  ــاَر  و»َث اِبِل«  النَّ ِمْثَل  اْلَحاِبَل 

َناِبِلِهْم«.

 - نومُة عّبوٍد: 

اأ�شود حطابًا،   قيل: كان عّبود عبدًا 

الإحتطاب(  )مكان  محتطبه  في  فبقي 

وبقي  لــداره  عــاد  ثم  ينم،  لم  اأ�شبوعًا 

من  المثل  به  رب  ف�شُ نائمًا،  اأ�شبوعًا 

المثل  اأ�شل  اإن  اأي�شًا  وقيل  نومه.  ثقل 

وقــال:  ــه،  اأهــل تــمــاوت عــلــى  ــودًا  اأن عــب

مّت،  اإذا  تندبون  كيف  لأعلم  اندبوني 

مات. قد  به  فاإذا  وندبوه،  ف�شّجوه 

- َجاوؤُوا َعَلى َبْكَرِة اأَِبيهمْ : 

قيل: اأي جاوؤوا جميعًا لم يتخلَّف منهم 

اأحد، وقيل :  الَبْكَرة تاأنيث الَبْكر وهو الفتيُّ 

من الإبل، ي�شفهم بالِقلَّة، اأي جاوؤوا بحيث 

وقيل  ِقّلتهم،  ب�شبب  اأبيهم  بكرة  تحملهم 

عليها،  ُي�ْشَتَقى  التي  ههنا  البكرة  اأي�شاً :  

اأَثِر بع�ٍس كَدَوَران  اأي جاوؤوا بع�شهم على 

البكرة على َن�َشق واحد.

- ُربَّ َرْمَيٍة ِمْن َغْيِر َراٍم:

لت من راٍم  اأي :  ُربَّ رميٍة م�شيبة َح�شَ

مخطئ، واأول من قال ذلك اْلَحَكم بن َعْبد 

زمانه،  اأهــل  اأرمــى  وكــان  المنقري،  َيُغوث 

بقرة  )اأي  ــاًة  ــَه َم يــذبــَح  اأن  يمينًا  وحلف 

وح�شية(، فحمل قو�َشه وِكنانته، فلم ي�شنع 

يومه ذلك �شيئًا، فرجع كئيبًا حزينًا، وبات 

ليلته على ذلك، ثم خرج اإلى قومه فقال :  ما 
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اأنتم �شانعون فاإني قاتُل نف�شي اأ�شفًا اإن لم 

ْين بن عبد  اأذبحها اليوم، فقال له الُح�شَ

َيُغوث اأخوه :  يا اأخي اذبْح مكانها َع�ْشرًا من 

الإبل ول تقتل نف�شك، فلم يقبل، فقال ابنه 

معك  احملني  اأبــِة  يا  الحكم :   بن  الُمْطِعُم 

اأْرِفْدَك، فانطلقا، فاإذا هما بَمَهاة فرماها 

خـــرى 
ُ
الــحــكــُم فــاأخــطــاأهــا، ثــم مــرت بــه اأ

اأْعِطِني  اأبــة  يا  فقال :   فاأخطاأها،  فرماها 

القو�َس، فاأعطاه فرماه فلم يخطئها، فقال 

اأبوه :  ُربَّ رميٍة من غير َرامٍ .  

الكريم: القراآن  غريب  · من 
في  ث��اوي��اً  كنت  {وم���ا  تعالى:  قــال   -

} وقال:   ،)45 اأه��ل مدين} )الق�ش�س: 

للمتكبرين}  م��ث��وى  ج��ه��ن��م  ف��ي  األ��ي�����س 

مثوى  {ف��ال��ن��ار  ـــال:  وق  ،)60 )الــزمــر: 

لهم} )ف�شلت: 24(: الثواء: الإقامة مع 

ال�شتقرار، يقال: ثوى يثوي ثواء.

جذاذاً}  {فجعلهم  تعالى:  قال   -

ال�شيء  ك�شُر  الجّذ:   ،)58 نبياء:  )الأ

الذهب  ــحــجــارة  ل ويـــقـــال  وتــفــتــيــتــه، 

جذاذ،  الذهب:  ولفتات  المك�شورة 

{عطاء  �ــشــبــحــانــه:  قــولــه  ومــنــه 

غ���ي���ر م����ج����ذوذ} )هـــود: 

عنهم. مقطوع  غير  اأي:   ،)108
فاإني  ت��رب�����ش��وا  {ق���ل  تعالى:  قــال   -

 ،)31 )الطور:  المترب�شين}  من  معكم 

اإحدى  اإل  بنا  ترّب�شون  هل  {ق��ل  وقــال: 

الح�شنيين ونحن نترب�س بكم} )التوبة: 

ترّب�َس  يقال:  النتظار،  الترب�س:   ،)52
يتربَّ�ُس اأي انتظَر ينتظُر.

{واهلل  ـــعـــالـــى:  ت قـــــال   -

ك�شبوا}  ب���م���ا  اأرك���������ش����ه����م 

الرك�س:   ،)88 )الن�شاء: 

قلُب ال�شيء على راأ�شه، 

اآخره.  اإلــى  اأولــه  وردُّ 

ــــال: اأركـــ�ـــشـــتـــه  ــــق ي

فرك�س وارتك�س في 

اأمره، وقوله تعالى: 

اأرك�شهم  {واهلل 

ب�����م�����ا ك���������ش����ب����وا} 

اإلى  ردهـــم  يعني: 

كفرهم.

ال�صعر: عيون  · من 
:Q قال الإمام علي

َعقُلُه ِلـــلـــَمـــرِء   ِ
َ

اهلل ــِم  ــش ــ� َق ـــُل  فـــ�ـــشَ
َ
ُيقاِرُبهَواأ ــيٌء  �ــشِ الــَخــيــراِت  ِمـــن  َفــَلــيــ�ــَس 

َعقَلُه ِلـــلـــَمـــرِء  الـــَرحـــَمـــُن  كــــَمــــَل 
َ
اأ ــــــُه َومـــــاآِرُبـــــهاإِذا  خــــــالُق

َ
َفــــَقــــد ُكـــُمـــَلـــت اأ

ـــُه اإِنَّ ِبــالــَعــقــِل  الــنــا�ــِس  فــي  الَفتى  ــجــري عــلــُمــُه َوَتــجــاِرُبــهَيعي�ُس  ــقــِل ِي ــَع ــلــى ال َع

َعقِلِه ــُة  ــحَّ �ــشِ الــنــا�ــِس  فــي  الَفتى  ــزيــُن  َمكا�ِشُبهَي ــِه  ــي ــَل َع ــورًا  ــظ ــح َم كــــاَن  َواإِن 

َعقِلِه ِقــلَّــُة  الــنــا�ــِس  فــي  الــَفــتــى  ــُبــهَيــ�ــشــيــُن  َوَمــنــا�ــشِ ـــــُه  عـــــراُق
َ
اأ ــــُرَمــــت  َك َواإِن 
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العرب: نوادر  · من 
- قال اأبو الأ�شود الدوؤلي لبنه: يا بنّي، اإن ابن عمك يريد اأن يتزوج 

يومين  الغالم  فبقي  خطبة،  فتحفظ  الخاطب  اأنــت  تكون  اأن  ويحب 

وليلتين يدر�س خطبة، فلما كان في اليوم الثالث قال اأبوه: ما فعلت؟ 

نحمده  هلل  الحمد  ا�شمع:  قال:  هي؟  وما  قال:  حفظتها.  قد  قال: 

ون�شتعينه ونتوكل عليه ون�شهد اأن ل اإله اإل هو واأن محمدًا ر�شول 

م�شْك ل 
َ
اهلل، حّي على ال�شالة، حّي على الفالح. فقال له اأبوه: اأ

ُتقِم ال�شالة فاإني على غير و�شوء.

- قدَم على ابن علقمة النحوي ابن اأخ له، فقال له: ما 

قال: ورمت  وما كانت علته؟  قال:  قال: مات.  اأبوك؟  فعل 

ــال: فارتفع الـــورم اإلى  ــال: قــل »قــدمــاه«. ق »قــدمــيــه«. ق

»ركبتاه«. قال: قل: »ركبتيه«. فقال: دعني يا عم، فما 

موت اأبي باأ�شد علّي من نحوك هذا.

:P الأكرم  الر�صول  بالغة  · من 
قال P: »ُتحفُة الموؤمِن الموُت«.

فكاأن  بينهم،  النا�س  يتهاداه  ما  »الُتَحف«  واأ�شل  ا�شتعارة،   P اهلل  ر�شول  قول  في 

اإليه، لأنه يفرح بتعجيل  المهداة  بالموؤمن كالتحفة  يلّم  الذي  الموت  P جعل  الر�شول 

موته الذي يحرره من �شجن الدنيا ويعبر به اإلى جنات النعيم.

اإعرابية: · فائدة 
مثل:  الك�شر،  اأو  الفتح  على  مبني  وابتعَد،  افترق  بمعنى:  ما�ٍس  فعل  ا�شم  �شتَّاَن:   -

على  مبني  ما�ٍس  فعل  ا�شم  كالتالي:  �شتان  وتعَرب  الجتهاد«.  في  وعماٌد  عبا�ٌس  »�شتاَن 

الفتح الظاهر. و»عبا�س«: فاعل »�شتان« مرفوع بال�شمة الظاهرة.

�صائعة: · اأخطاء 
- اختلفوا في ال�شيء، ل اختلفوا عليه:

 يكثر ا�شتعمال تعبير »اختَلفوا على الأمر« وال�شحيح هو: اختَلفوا في الأمر، وقد جاء 

يرد مرة  ولم  »في«  الجر:  دائمًا بحرف  َمْتُلّوًا  مرة   27 الكريم  القراآن  في  »اختلف«  فعل 

واحدة متلوًا بحرف الجر: »على«.
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� هذا البطن ل: هذه البطن:

فيوؤنثون  بْطُنه،  امــتــالأْت  ي��ق��ول��ون:   -

البطَن، وهذا خطاأ، لأن البطن مذّكر.

- ل ينبغي له، ل: ل ينبغي عليه:

يقولون: ل ينبغي عليه فعل هذا الأمر، 

اأن يقال: ل ينبغي له فعل هذا  وال�شحيح 

40 من �شورة  الآيــة  تعالى في  الأمــر، قال 

تدرك  اأن  لها  ينبغي  ال�شم�س  )ول  ي�س: 

القمر(.

- بائ�شون ل بوؤ�شاء:

يــخــطــئ الــبــعــ�ــس حــيــن يــجــمــع كلمة 

»بائ�س« على »بوؤ�شاء«، وال�شحيح اأن ُتجَمع 

هذه الكلمة على »بائ�شون«، اأي جمَع مذكر 

�شالمًا. اأما »بوؤ�شاء« فهي جمُع »بئي�س« اأي 

قوي �شجاع.

- جليد ل َجلود:

وال�شحيح  جلود،  رجل  هذا  يقولون: 

اأن يقال: َجْلٌد اأو َجليد.

- حجَّ البيَت ل: حجَّ اإلى البيت:

ــحــرام،  ـــى الــبــيــت ال يــقــولــون: حـــجَّ اإل

الحرام،  البيَت  حجَّ  يقال:  اأن  وال�شحيح 

« يعني »ق�شَد وزاَر« وبالتالي،  لأن فعل »حجَّ

بحرف  ل  بنف�شه  يتعدى  الفعل  هــذا  فــاإن 

 158 ـــة  »اإلــــى«. قــال تعالى فــي الآي الــجــر 

اأو  البيت  حــّج  )فمن  البقرة:  �ــشــورة  مــن 

اعتمر(.

- حداه على ل حدا به:

ال�شفر،  عــلــى  بـــه  حــــدا  ـــون:  ـــقـــول ي

وال�شحيح اأن يقال: حداه على ال�شفر، اأي 

حثه وحّر�شه عليه. 

ف�صيح: اأ�صلها  عامية  · كلمات 
فالن،  على  ه  وزَّ ال��ع��ام��ة:  ت��ق��ول   -

 » »وزَّ فعل  واأ�ــشــل  عليه،  حّر�شه  بمعنى 

« بمعنى حثَّ  في العربية الف�شحى هو »اأزَّ

المرء على اأمٍر ما.

َوِر�س، بمعنى  - تقول العامة: ولٌد 

اأنه كثير الحركة واللعب، وفي اللغة 

فاإن  الف�شحى  العربية 

الور�س هو الجمل الن�شيط الخفيف.

َر ال�شيَء، بمعنى  - تقول العامة: َهيَّ

ره، واأ�شل الفعل في  اأنه اأعّده وح�شّ

.»
َ
اأ العربية الف�شحى هو »هيَّ
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التحقيق  هذا  �شخ�شيتا  اأجمعت  وقد 

ــي،  ــش ــدرا� عــلــى رفــ�ــس فــكــرة الــفــ�ــشــل ال

واعتبرتا  �شببًا،  ل  نتيجة،  واعتبرتاها 

ينجو  خال�س  خ�شبة  المعجل  التدريب 

عبرها اأطفالنا من ت�شييع م�شتقبلهم، بل 

ال�شوارع  اأر�شفة  على  الغ�شة  وطفولتهم 

والإ�شالحيات،  الــ�ــشــجــون  اأقــبــيــة  وفـــي 

اأ�شباب  عــن  الــحــديــث  فــي  اأفا�شتا  كما 

والمتنوعة  المتعددة  المدر�شي  الت�شرب 

اإطالق  في  المعجل  التدريب  اأهمية  وعن 

الطفل نحو غٍد اأف�شل.

ع�شيران  حياة  د.  هما  وال�شخ�شيتان 

طويٌل  بـــاٌع  ولكلتيهما  مــطــر،  خــولــة  ود. 

لبنان  فــي  الــدولــيــة  الــعــمــل  منظمة  مــع 

هذه  فــي  والتفا�شيل  العربية،  والــبــالد 

ال�شفحات:

* د. ع�صيران:
م�شت�شارة  ـ  ع�شيران  حياة  د.  تميز 

ومتعاونة  الأطفال،  عمل  بمجال  م�شتقلة 

ومدير  الـــدولـــيـــة،  الــعــمــل  مــنــظــمــة  مـــع 

ـ بين قوانين  لبنان  الوطني في  البرنامج 

و�شعت  وقد  الأطفال  عمل  ت�شبط  دولية 

في البالد الأوروبية مو�شع التنفيذ، وبين 

اآخر  عن  تبحث  زالــت  ما  وطنية  قوانين 

النفق لروؤية النور.

 182 اتفاقية  اأن  ع�شيران  د.  تعلن 

الـتـدريــب المـعـجل: 

اإ�ضاءة اآفاق الم�ضتقبل

ولء حمود

ل كم�صطلح  في الآونة الأخيرة، برز التدريب المعجَّ

تركوا  لطاّلب  مبكرة  عمرية  مرحلة  يعني  م��ت��داول، 

بعد  ال��م��در���ص��ي(،  ب  )الت�صرُّ ع��ن��وان  تحت  المدر�صة 

و�صولهم اإلى مرحلة ال�صف الأخير في الحلقة التعليمية 

� وهو تدريب يخ�صع   EB6 ال�صاد�س،  ال�صف  اأي  الثانية، 

ويحترفها  اأ�صولها،  يتقن  ما،  مهنٍة  في  التلميذ  هذا  له 

بعيدًا عن درا�صة المواد التعليمية التي يحر�س التعليم 

المهني على تدري�صها، كما اأظهر تحقيق �صابٌق للمجلة، 

حقوقه  العامل  الطفل  بتعريف  التدريب  هذا  وُيعنى 

وكيفية الح�صول عليها والدفاع عنها.
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اأ�ــشــكــال عمل  ـــواأ  ـــش اأ� ــُح  ــكــاف الــدولــيــة ت

ن  الأطفال، اأما التفاقية 138 فتحدد ال�شِّ

المدر�شة..  دخــول  و�ــشــن  للعمل  الدنيا 

على  لبنان  ت�شديق  اأن  ع�شيران  وتوؤكد 

بتطبيقها  يلزمه  دولية  اتفاقيات  ثــالث 

هذه  و�شع  وعليه  الوطنية،  قوانينه  في 

بارٌز  دوٌر  وهــو  غيابها،  حــال  القوانين 

تعديل  فــي  ت�شاعد  الــتــي  العمل  لـــوزارة 

الدولية.  التفاقيات  لتطبيق  القوانين 

ب  الت�شرُّ ن�شبة  اأن  ع�شيران  د.  وتالحظ 

العربية  ــبــالد  وال لبنان  فــي  الــمــدر�ــشــي 

هذه  اأن  ــرى  وت الأوروبــيــة،  الــبــالد  تفوق 

افتقدت  اإذا  تطبق  ل  الت�شريعات 

تاأمين  مثل  تطبيقها،  م�شتلزمات 

والكتب  الدرا�شي  المقعد 

والـــــــــمـــــــــوا�ـــــــــشـــــــــالت 

والــقــرطــا�ــشــيــة ووجــبــة 

العنف  وتغييب  الفطور، 

عـــنـــه فــــي الـــبـــيـــت وفـــي 

ـــعـــنـــف  الــــمــــدر�ــــشــــة )ال

الـــكـــالمـــي والــــيــــدوي(، 

ـــاء  ـــرب ـــه ـــك وتـــــاأمـــــيـــــن ال

لذلك  عائلته.  في  الــمــادي  وال�شتقرار 

القوانين مجتزاأة وع�شوائية،  ت�شبح هذه 

ال�شروط  تاأمين  الــدولــة  ت�شتطع  لم  اإذا 

من  الحد  اأو  لمنع  الحياتية،  الواقعية 

المدر�شي. ب  الت�شرُّ ن�شبة 

* التجربة مع الفل�صطينيين:
باإ�شهاب  ع�شيران  الدكتورة  وتتحدث 

المدر�شي،  للت�شرب  اأخــرى  اأ�شباب  عن 

معهم،  تعمل  لأنها  الفل�شطينيين،  فتذكر 

�شالحًا  العلم  يعتبرون  كانوا  اأنهم  وترى 

يعملون  كانوا  لذلك،  اأولدهم،  لم�شتقبل 

ال�شالح،  هــذا  ذخائر  لتاأمين  �شيء  اأي 

عندما كان حلمهم بالعودة اأكبر.

الو�شع،  تغير  فقد  الآن،  اأمـــا 

يت�شاءلون  بــاتــوا  اأن  بعد 

الإح�شا�س  غــيــاب  فـــي  ـ 

ـ عن  والنـــتـــمـــاء  بـــالأمـــن 

قــيــمــة الــعــلــم وجــــدواه مع 

ــوطــن  ــهــويــة وال فــقــدان ال

اإن�شانية.  وفي ظروٍف غير 

اأن  ع�شيران  د.  وتخ�شى 

مرة  مرتين،  ُيوؤذى  الطفل 

تخ�ضي�ض موازنة 

مادية كبيرة ل�ضوؤون 

الطفل من اأولى 

اأولويات ال�شيا�شيين، 

لأنه مو�ضوع اأمني 

اجتماعي واإن�ضاني.
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عن  بعيدًا  خطرة،  لأعمال  ُيترك  عندما 

ُيترك  مــالعــب طــفــولــتــه، ومـــرة عــنــدمــا 

والفاقة. للعوز 

* دور ال�صيا�صات القت�صادية:
ال�شيا�شات  اأن  عــ�ــشــيــران  وتــعــتــبــر 

وحدها  الحرب  ل  ـ  المتبعة  القت�شادية 

معدلت  لنخفا�س  ومبا�شر  هام  �شبب  ـ 

ال�شيا�شات  لبنان، هذه  الأطفال في  تعلُّم 

النقد  و�شندوق  بالعولمة  ترتبط  التي 

الدولي التي تق�شي على الأ�شواق ال�شغيرة 

من  الأعــظــم  ال�شواُد  منها  يعتا�س  التي 

على  الكبيرة  ال�شركات  وقــدرة  النا�س، 

اليد  من  ممكن  قدر  اأكبر  عن  ال�شتغناء 

تو�شع  ــى  اإل تـــوؤدي  عــوامــل  كلها  العاملة، 

دائرة الفقر ودائرة عمل الأطفال، حيث 

تمكين  الــدولــيــة  العمل  منظمة  حــاولــت 

اإلزامية  فــر�ــس  مــن  اللبنانية  الــدولــة 

�شنة.   15 �شن  حتى  انيته  ومجَّ التعليم 

المجال  هــذا  في  واقعيًا  انجازه  تــمَّ  ومــا 

الداخلية  وزارة  من  كامل  فريق  تدريب 

على التعاطي الإن�شاني مع ظاهرة �شحب 

الم�شكلة  وتكمن  ال�شوارع،  من  الأطفال 

هنا في ت�شيي�س البرامج التي يتحم�س لها 

ال�شيا�شي.  الو�شع  ح�شب  الــوزراء  بع�س 

تحت  الــمــوجــودة  النيابية  اللجان  ولأن 

عناوين الطفولة بعيدة عن اأر�س الواقع، 

الذين  بالمخت�شين  يـــاأتـــون  ل  لأنــهــم 

بمعارفهم  بل  الأمور،  ت�شريف  يح�شنون 

والخا�شعين  �شيا�شاتهم  مع  المتما�شين 

ل�شيطرتهم. اأكثر 

* برنامج التدريب المعّجل:
ع�شيران  حياة  د.  اعتبرت  هنا،  من 

اأنهم بداأوا بم�شروع هام جدًا هو التدريب 

الــمــعــجــل مــع الــمــهــنــيــة، وتــ�ــشــاعــد هذه 

ببرامج  الأطفال  ا�شتلحاق  على  البرامج 

الطفل  يحمي  وهــو  الــنــظــامــي،  التعليم 

الموؤذية،  العمل  اأ�شكال  في  الدخول  من 

على  �شررًا  اأقل  خيارات  بتاأمين  وي�شمح 

�شوق  حاجات  مع  اأكثر  وتتما�شى  الطفل، 

ويمكن  ورغباته،  الطفل  وقــدرات  العمل 

تعطى  �شهادة  ي�شبح  اأن  التدريب  لهذا 

بع�شها  قــام  وقــد  مدنية،  موؤ�ش�شاٍت  من 

بمعادلٍة مع وزارة العمل.

ـــارت د.  ـــش ـــي نــهــايــة حــديــثــهــا، اأ� وف

التدريب  عالقة  مو�شوع  ــى  اإل ع�شيران 

في  يعملن  الــلــواتــي  بالفتيات  المعجل 

تحت  م�شانع  فــي  منظورة  غير  اأعــمــاٍل 

المنازل،  في  اأو  نظامية،  غير  الأر�ـــس، 

ي�شاحبها  مــنــزلــيــة  بــاأعــمــال  يــقــمــَن  اأو 

اختالط  المنطلق من  الأخ  اأو  الأب  ُعنف 

وترى  بــالــديــن.  الجتماعية  المفاهيم 

د. عــ�ــشــيــران فــي هـــذا الــمــجــال وجــوب 

ال�شائدة  الجتماعية  النظرة  ت�شحيح 

و�شع  يخ�س  فيما  الدينية  المفاهيم  اإلى 

الفتاة في مجتمعنا، وهو اأمر اأكثر فاعليًة 

منظمة  ت�شريعات  من  متدين  مجتمع  في 

و�شول  اأن  تـــرى  كــمــا  ــة،  ــي ــدول ال الــعــمــل 

اأقل  اإلى الفتيات بن�شبة  التدريب المعجل 

من ال�شبيان يوؤدي اإلى تقوقع الفتاة، ول 

ي�شمح لها بتطوير مهنٍة.

* جيل يتحمل م�صوؤوليته:
ع�شيران  د.  ترف�س  الــخــتــام،  وفــي 

اأعمال  مجرد  الأطــفــال  �ــشــوؤون  تكون  اأن 

خــيــريــة واإنــ�ــشــانــيــة فــقــط، وتــدعــو اإلــى 
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موازنة  تخ�شي�س  اعتبار 

ـــة كــبــيــرة لــ�ــشــوؤون  ـــادي م

اأولويات  اأولــى  من  الطفل 

مو�شوع  لأنه  ال�شيا�شيين، 

واإن�شاني،  اجتماعي  اأمني 

مجتمع  اإلــى  ن�شل  ل  كــي 

يتعاطون  اأطــفــاٌل  قــوامــه 

ويحترفون  الـــمـــخـــدرات 

تتكاثر،  ــتــي  ال الــجــريــمــة 

معها  ـــغـــيـــب  ي لـــــدرجـــــة 

يمكن  ول  الــمــ�ــشــتــقــبــل، 

تفلَّت  اإذا  المقاومة  با�شتمرار  التفكير 

�شت�شبح  لأنها  �شوابطه،  من  الجيل  هذا 

من  ـ  وعلينا  �شابٍق.  لجيل  تابعًة  حينئٍذ 

الذي  المعجل،  التدريب  برنامج  خــالل 

اأن  ـ  كبيرة  علمية  مــواد  الطفل  ل  ُيحمِّ ل 

تهدف  ثقافية  مقاومٍة  اإن�شاء  على  نعمل 

البيع  مــن  و�شبياننا  بناتنا  حماية  اإلــى 

التي تحرمهم  ال�شعبة  الأعمال  �شوق  في 

لأمــور  الــمــقــاومــة  فـــاإن  واإل،  طفولتهم. 

اإن  �شت�شيع  الع�شكر،  غير  اأخرى،  كثيرة 

و�شع  اإلــى  البلد  هــذا  �شيا�شيو  ُيبادر  لم 

هذا الجيل على راأ�س اأولوياتهم.

* د. خولة مطر:
ترى د. خولة مطر )م�شت�شارة وحدة 

اأن  العربية(  الـــدول  فــي  الأطــفــال  عمل 

عدد  زادت  قــد  القت�شادية  الــتــحــولت 

العربية  الـــدول  فــي  العاملين  الأطــفــال 

واقعًا  وهو  مليون طفل.  اإلى ثالث ع�شرة 

اأكبر بكثير من ذلك، ب�شبب ارتفاع ن�شبة 

العاطلين عن العمل وحاجات الأ�شر ذات 

اأطفالها  اإر�شال  اإلــى  المتدنية  الرواتب 

وهذا  مبكرًا.  العمل  اإلــى 

يعني اأعدادًا اأكبر واأعمارًا 

�شنة،   12 مــــن  اأ�ـــشـــغـــر 

في  الأطــفــال  ر�ــشــوب  �شن 

مرحلة  وهــي  مدار�شهم. 

التعليم  بــيــن  تف�شل  قــد 

ـــي الإلــــزامــــي  ـــش ـــا� ـــش الأ�

وغالبًا  المهني.  والتدريب 

ــر الــتــلــمــيــذ في  مــا يــقــ�ــشِّ

مكتظة  درا�ــشــيــة  فــ�ــشــول 

ـــــس طــــــاردة  ـــــدار� فـــــي م

ــى  لــالأطــفــال، ل جــاذبــة، مــمــا يــــوؤدي اإل

تــوجــه الأطـــفـــال اإلـــى الــعــمــل فــي قطاع 

من  طويلة  عمل  )�شاعات  نظامي  غير 

ول  لياًل(،  الثامنة  حتى  �شباحًا  ال�شابعة 

�شاعة  ن�شف  ال�ــشــتــراحــة  فــتــرة  تتعدى 

ت�شرُّ  قــذرة  باأيٍد  منقو�شة  لتناول  تكفي 

لالأبخرة  تعر�شهم  ب�شحتهم، ف�شاًل عن 

الحديد  ن�شبة  وارتفاع  الكيماوية  والمواد 

في دمهم، بالإ�شافة اإلى ا�شتقطابهم من 

قبل الع�شابات للعمل، لي�س فقط في مهن 

واأخالقياتهم  بل  �شحتهم،  على  خطيرة 

المخدرات  مجال  في  فيدخلون  اأي�شًا، 

الجن�شين  لكال  الإباحية  المواد  وانتاج 

في  اأما  العربية،  البالد  في  عالية  بن�شبة 

بين  المخدرات  في  العمل  فن�شبة  لبنان، 

�شيد  في  والعمل  اأكثر،  ترتفع  الأطــفــال 

حيث  ــور،  �ــش مــثــل  منطقة  فــي  ال�شمك 

يتعر�س  الأطفال للخطر، بخروجهم اإلى 

طويلة  ول�شاعات  العوا�شف  فــي  البحر 

يكون فيها الطفل بعيدًا عن الرقابة. وفي 

الجنوب يعمل اأطفال العائالت في زراعة 

اإن الطفل الذي خ�ضع 

للتدريب المعجل 

يعود اإلى �ضاحب 

العمل متدربًا ومتفوقًا 

عليه، مما يمنحه قدرة 

التفاو�ض معه على 

�ضاعات عمل اأقل 

وراتب اأف�ضل.
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عن  اأخطارها  بكل  يتوارثونها  التي  التبغ 

الأمرا�س  من  معظمهم  ويعاني  اأهلهم، 

والتنف�س،  والــرئــة  الفقري،  العمود  في 

المجال  هـــذا  فــي  وجـــودهـــم  كـــان  واإن 

اأمنيًا  �شمانًا  لهم  ي�شكل  عائلتهم  �شمن 

الحاج  العمل  وزير  اأعلن  وقد  واأخالقيًا. 

بديلة  زراعــات  عن  البحث  فني�س  محمد 

ي�شاهم  ولـــذلـــك،  خـــطـــرًا.  اأقــــل  ــون  ــك ت

اإلى  الطفل  اإعــادة  في  المعجل  التدريب 

ثالث  اأو  �شنتين  ب  تــ�ــشــرُّ بعد  مدر�شته 

اأو  ا�شتعادة ما فاته،  واإن عانى في �شبيل 

يحميه من ال�شتغالل من قبل �شاحب 

العمل، ويوؤمن له �شروط عمل اأف�شل 

ا�شطراره  حال  في  بكثير 

اإلى  المدر�شة  تــرك  ــى  اإل

اأثبتت  ــد  وق رجــعــة.  غير 

بها  قمنا  التي  الم�شاريع 

في النبطية والنبعة وبرج 

الذي  الطفل  اأن  حــمــود، 

المعجل  للتدريب  خ�شع 

العمل  �شاحب  اإلــى  يعود 

متدربًا ومتفوقًا عليه، مما 

�شاعات  على  معه  التفاو�س  قدرة  يمنحه 

عــمــل اأقـــل وراتــــب اأفــ�ــشــل، وهـــو بذلك 

يتفاو�س على تطبيق القانون، وذلك عبر 

درو�شًا  المعجل  التدريب  اأثناء  اإعطائه 

العمل  بقوانين  وتعرفه  الحوار  في تطوير 

الدولية وحقوق الطفل وهو برنامٌج ي�شمل 

الطفل. اأ�شرة 

الطفل  حقوق  لحماية  نقابة   *
العامل:

هي  تعالج  لــم  واحــدة  م�شاألة  بقيت 

م�شاألة غياب نقابة تحمي الطفل العامل، 

بعمله  الطفل  اأن  النقابيون  يــرى  حيث 

الفر�شة  ياأخذ  حيث  للقانون،  مخالف 

د.  ت�شيف  لأ�شرة.  معيل  را�شد  اأمام  من 

العمل  النقابيين  هــوؤلء  على  اإن  مطر: 

العمل  فر�س  بزيادة  الم�شكلة  حل  على 

اأف�شل  عمل  �شروط  وتاأمين  للنا�شجين 

لكي  المعجل،  الــتــدريــب  عبر  لــالأطــفــال 

نقابيين  اليوم  العاملون  الأطفال  ي�شبح 

واإلـــى  �شبابهم  ـــى  اإل الــنــقــابــات  تــحــتــاج 

د. مطر  وتعتبر  اأي�شًا.  الن�شائي  العن�شر 

دون  المعجل  للتدريب  قيمة  ل  اأن 

التربية  وزارة  من  ر�شمية  �شهادة 

توؤهل الطفل الذي يحملها 

�شاحب  على  بها  للدخول 

ظروفه،  ن  ليح�شِّ الــعــمــل 

ا  اإمَّ توؤهله  ال�شهادة  وهذه 

اإلى متابعة درا�شته  للعودة 

اأو  مــهــنــيــًا،  تعديلها  بــعــد 

المهني،  التعليم  دخـــول 

ــعــى لدخـــــال  ــش ــ� ـــحـــن ن ون

م�شتركة  مــهــنــيــة  بــرامــج 

للتدريب  خــالفــًا  الأ�شا�شي  التعليم  مــع 

الن�شاأة. الحديث  المعجل 

* من يتحمل م�صوؤولية الم�صكلة؟
اأما  لبنان.  في  قبلنا  اليون�شيف  بــداأ 

�شنوات.  خم�س  منذ  بــداأنــا  فقد  نــحــن، 

المدار�س  في  العنف  اأن  مطر  د.  وتــرى 

ومناهجها البالية وعدم تدريب المعلمين 

يجعلها  التالميذ  مع  التعاطي  كيفية  على 

يتخرج  اأن  يكفي  ل  اإذ  طــاردة،  مدار�س 

مطر  وتــوؤكــد  التربية.  كلية  مــن  المعلم 

التدريب المعجل 

ممكن اأن ت�ضتفيد منه 

الأ�ضر ب�ضكل اأو�ضع، 

حيث يتدرب الأهل 

على اأعماٍل تنا�ضب 

قدراتهم.

80



اأن  تثبت  الأخــيــرة  ـــع  الأرب ال�شنوات  اأن 

م�شوؤوليتها  تتحمل  م�شكلة  الأطفال  عمل 

في  وال�شيا�شية  القت�شادية  الــظــروف 

العربية، فالمناهج  البالد  اأما في  لبنان. 

التربوية والعادات والتقاليد لها دور.

ـ هكذا نحفظ اأبناءنا:

ي�شتخدم  الطفل  اأن  المفارقات  ومن 

يعرف  ل  بــيــنــمــا  لــ�ــشــاعــات  الإنـــتـــرنـــت 

الكمبيوتر.  ا�شتخدام  كيفية  اأ�ــشــتــاذه 

العمل الذي  اأن قانون  واعتبرت د. مطر 

�شنوات   9 وقبلها  �شنة   12 ل�شن  ي�شمح 

وقد  قديم.  فرن�شيٌّ  قــانــوٌن  هو  بالعمل 

وزارة  مع  الدولية  العمل  منظمة  عملت 

�شن  اعــتــبــار  على  تحديثه  على  العمل 

ال�شتخدام  �شن  هــو  مكتملة،  �شنة   14
واأمنية  �شحية  ــروط  ــش � مــع  الــر�ــشــمــي 

واأخالقية. ونف�شية 

على وزارة العمل اأن تبث مفت�شين في 

كل المناطق للبحث عن الأطفال المعنفين 

لحمايتهم،  اأعمالهم  في  والم�شطهدين 

هوؤلء  خدمة  فــي  ت�شع  اأن  منها  ويــوؤمــل 

الأطفال خطًا �شاخنًا يمكن اأن ي�شتخدمه 

الطفل اأو اأي اأحد راآه ُيظلم وذلك للتبليغ 

عنه، لكي ل يكون م�شير هوؤلء الأطفال 

الملحقة  الإ�شالحيات  الأمــر  نهاية  في 

النظر  عن  تتوقف  اأن  ويجب  بال�شجون. 

تراكمات  �شحايا  اإنهم  كل�شو�س.  اإليهم 

المعجل  والتدريب  و�شيا�شية  اقت�شادية 

ب�شكل  ــر  ــش الأ� مــنــه  ت�شتفيد  اأن  ممكن 

اأعماٍل  على  الأهــل  يتدرب  حيث  اأو�ــشــع، 

ك�شك  �شغير،  قر�س  قدراتهم،  تنا�شب 

للبيع يعمل فيه الأب الم�شن اأو الأم اأوالأخ 

الأكبر، ليعود الطفل اإلى مدر�شته، و�شفه 

وكتابه.

81

م
 2

00
9 

ل
و

لأ
 ا

ن
ي
ر

�ش
ت
 /

 2
17

د 
د

ع
ل
ا



غذاوؤن��ا.. 
متى يكون �ضحيًا؟

من  التنويع  يجب  ولم  الغذاء؟  هو  ما 

م�صادره؟ لماذا ل ي�صتطيع الإن�صان تناول 

كان  التي  الطعام  ونوعية  كمية  نف�س 

يتناولها عندما كان اأ�صغر �صنًا؟ هل هنالك 

هذا  العمرية؟  الفئات  لمختلف  اإر�صادات 

ما �صنحاول الإجابة عنه.

الدكتورة حنان امل�صري

طبيبة اأطفال

جمعية الأطباء امل�شلمني

الغذاء هو خليط لعدٍد كبيٍر من المركبات �شديدة التعقيد ت�شمل الكربوهيدرات 

والدهون والبروتينات والفيتامينات والعنا�شر المعدنية والماء.

يوؤدي الغذاء ثالث وظائف رئي�شية:

 Building 1 - البناء
 Energy 2 ـ توليد الطاقة

 Regulation of metabolism 3 ـ تنظيم العمليات الحيوية
* وظائف الغذاء والفئات العمرية:

 تختلف هذه الوظائف ح�شب الفئات العمرية:

اأ ـ الفئة العمرية دون 12 �شنة:

الأولــى من عمره  اأ�شهر  ال�شتة  الطفل خالل   ل يحتاج 

اإن حليب الأم هو الغذاء المثالي للطفل  اأمه.  �شوى لحليب 

يحتاجها  التي  الغذائية  المواد  جميع  على  يحتوي  لأنه 

نــمــو �شحي  لــ�ــشــمــان  الــطــفــل 

وخــال  معقم  وهـــو  و�ــشــلــيــم. 

من الجراثيم ويحتوي على 

الأج�شام  وعلى  الأنزيمات 

للطفل  توفر  التي  الم�شادة 
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ــة هــ�ــشــم الـــمـــواد  ــهــول ــش �

المناعة  وتقوية  الغذائية 

كما  الأمـــــــرا�ـــــــس،  مــــن 

اأنه يقوي الأ�شنان.

فــوائــد  ــاعــة  ــر�ــش ــل ل ـ 

كثيرة لالأم:

فهي ت�شاعد على رجوع 

الطبيعي  لحجمه  الــرحــم 

تحمي  كما  ــــولدة،  ال بعد 

وتقوي  الثدي  ب�شرطان  الإ�شابة  من  الأم 

العالقة العاطفية بين الأم وطفلها. 

الفطام.  عملية  تــبــداأ  اأ�ــشــهــر   6 بعد 

على  تدريجيًا  الطفل  تعويد  هو  الفطام 

مكملة  تكون  جامدة،  �شبه  اأطعمة  تناول 

ال�شاد�س،  ال�شهر  من  ابتداًء  الأم،  لحليب 

وت�شتمر عملية الفطام اإلى اأن يتعود الطفل 

على تناول طعام العائلة العادي.

يجب  التي  ال�شيئة  العادات  من  ولكن 

التنبه لها:

-1 اإدخال الملح وال�شكر في الطعام.

-2 اإر�شاع الطفل لياًل ل�شكاته.

 3 ـ اإعطاء الع�شل وبيا�س البي�س قبل 

عمر ال�شنة.

بتناول  ال�شماح   4-

عند  والم�شترى  الحلوى 

الطلب.

العمرية  الفئة  ـ  ب 

بين 12 و25 �شنة:

المرحلة،  هـــذه  فــي 

ب�شكل  التوجه  يجب 

نوعية  اإلى  خا�س 

عند  الطعام 

وخ�شو�شًا  الــمــراهــقــيــن، 

طالب المدار�س.

الــفــطــور  وجـــبـــة  اإن 

فهي  اأ�شا�شية،  ال�شباحّية 

ال�شرورية  الّطاقة  تــوؤمــن 

اأثناء  والــنــ�ــّشــاط  للتركيز 

الدرا�شة. اأّما في المدر�شة، 

الطعام  يكون  اأن  فيجب 

متوازنًا.

اأن  يجب  مــاذا  اإذًا، 

ــب في  ــال ــّط ــنــاول ال ــت ي

يومه الدرا�شّي؟

ـــــاعـــــة  ـــــ�ـــــش ال

الــــــعــــــا�ــــــشــــــرة: 

اإن وجبة الفطور 

ال�ضباحّية اأ�ضا�ضية، 

فهي توؤّمن الّطاقة 

ال�ضرورية للتركيز 

اط اأثناء  والن�ضّ

الدرا�شة.
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84

خبز- اأحد بدائل اللحوم- خ�شار.

ـ اأنواع الخبز:

عربي. كبير  رغيف  • ن�شف 
كبير. اإفرنجي  • رغيف 

• 2 تو�شت طري.
• 2 خبز حليب �شغير.

 ـ اأنواع بدائل اللحوم:

جبنة   - �شفراء  ـ  بي�شاء  جبنة   •
مثلثات.

زيتون. مع  • لبنة 
حب�س. • مرتديلال 

زيتون. زيت  مع  • زعتر 
 

ـ 

اأنواع الخ�شار: 

• خيار
اأخ�شر • نعنع 

• خ�س
• ملفوف

• جزر
 ال�شاعة الثانية ع�شرة: �شناك

موز-  تفاح-  الطازجة:  الفاكهة   •
اجا�شة – 4 حبات بلح – دراق – 4 حبات 

م�شم�س – 15 حبة كرز – 3 خوخات.

 – تين  حبتا  المجففة:  الفاكهة   •
 3 – زبــيــب  قب�شة   – م�شم�س  حــبــات   3

خوخات.

�شكر  ـــــدون  ب فــالكــ�ــس  ـــــورن  ك  •
اإ�شافي. 

 + �ــشــغــيــر  حــلــيــب  • رغــيــف 
ملعقة مربى اأو ع�شل.

الطبخ  ـــاول  ـــن ت ــجــب  ي ــا  ــم ك

الأطعمة  عــن  والبــتــعــاد  البيتي 

الجاهزة. ففي ذلك تنوع للطعام 

)مثل الخ�شار( والنظافة وتفادي 

ن�شبة  وارتــفــاع  الغذائي  الت�شمم 

ـ وبالتالي ـ تجنب  الدهون في الدم، 

البدانة.

ي���ج���ب  ن���������ص����ائ����ح   *
مراعاتها؟

الن�شائح  اأهـــم  هــي  مــا 

التي يجب مراعاتها:

الطعام  تــنــاول   •
في اأوقات محددة.

ثالث  اعــتــمــاد   •
وجبات اأ�شا�شية.

84



85

ـــة  وجـــب تــــــنــــــاول   •
النوم  م�شائية خفيفة قبل 

ب�شاعتين.

كمًا  الطعام  • نوعية 
ونوعًا.

الــطــعــام  مــ�ــشــغ   •
جيدًا.

ال�شباحي  الطعام   •
�شروري.

والريا�شة. • الغذاء 
والع�شير  الألــبــان  على  التركيز   •

الطبيعي عو�شًا عن الم�شروبات الغازية.

والفيتامين  الحديد  اإعطاء  اأهمية   •
»د« خالل فترة النمو. 

ج ـ الكبار:

الوقائية  الإر�ـــشـــادات  بع�س  هنالك 

التي يجب التنبه لها، لأن الج�شم لم يعد 

بحاجة اإلى كمية الطعام نف�شها. كما تبداأ 

الع�شالت باكت�شاب دهون اأكثر في حال لم 

ينتبه ال�شخ�س اإلى نوعية وكمية طعامه.

 لذا، يجب النتباه اإلى ما يلي:

• كمية الطعام يجب اأن تكون 
اأقل بالحجم والد�شامة.

على  الــــتــــركــــيــــز   •
الخ�شار والفواكه.

من  الــتــخــفــيــف   •
اللحوم الحمراء.

ـــة  ـــش ـــار� ـــم م  •
الريا�شة يوميًا.

ـــمـــ�ـــشـــي  ال  •
اأفـــــــ�ـــــــشـــــــل مـــن 

ال�شيارة  ــــوب  رك

للم�شافات ال�شغيرة.

د ـ الم�شنون:

اإذا كان الم�شن ل يعاني 

اأمـــرا�ـــس مزمنة  اأيـــة  مــن 

خم�س  ُيــعــطــى  خــطــيــرة  اأو 

الحديد  مع  خفيفة  وجبات 

والفيتامينات.

يعاني  كـــان  اإذا  اأمـــا   

فيجب  الم�شغ  �شعوبة  من 

له. الطعام جيدًا  طحن 

الم�ضن  كان  اإذا 

ية  اأ من  يعاني  ل 

و  اأ مزمنة  اأمرا�ض 

ُيعطى  خطيرة 

وجبات  خم�ض 

. خفيفة
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الجائزة الأولى: عبد الكريم نمر بدوي. 150000ل.ل.

الجائزة الثانية: با�صم اأحمد مرت�صى. 100000ل.ل.

8 جوائز قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:

�صكنة محمود حاري�س

محمد عبا�س العواطة

نورا علي العواطة

علي خ�صر الفاعور

عبا�س ابراهيم البواري

علي �صليم �صرور

فاطمة علي �صاوي

ديب عبا�س عقيل

اأ�صماء الفائزين في قرعة م�صابقة العدد 214

٭ اأ�شئلة الم�شابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.

٭ ُينتخب الفائزون �شهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �شحيحة 

عن كل اأ�شئلة الم�شابقة وتكون الجوائز على ال�شكل التالي:

الأول: مئة وخم�شون األف ليرة لبنانية ـ الثاني: مئة األف ليرة لبنانية بالإ�شافة 

اإلى 8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�شون األف ليرة.

يوفق  ولم  �شحيحة  اإجابات  ويقدم  عــددًا  ع�شر  اإثني  في  ي�شارك  من  كل  ٭ 

بالقرعة، يعتبر م�شتحقًا لجائزة القرعة ال�شنوية.

٭ ُيعلن عن الأ�شماء الفائزة بالم�شابقة ال�شهرية في العدد مئتين وت�شعة ع�شر 

.
َّ

ال�شادر في الأول من �شهر كانون الأول 2009م بم�شيئة اهلل

اآخر مهلة ل�صتالم اأجوبة الم�صابقة:

ل من �صهر ت�صرين الثاني 2009م الأوَّ

٭ ُتر�شل الأجوبة عبر �شندوق البريد )بيروت، �س.ب: 24/53(، اأو اإلى مكتبة 

جمعية المعارف الإ�شالمية الثقافية.

٭ كل ق�شيمة ل تحتوي على ال�شم الثالثي ومكان ورقم ال�شجل تعتبر لغية.
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3

4

الإ�شـــــم الثـالثــــــي:........................................

مكان ورقم ال�شجل:........................................

هـــــــــــــــــــــــاتــــــــــف:........................................

ق�صيمة م�صابقة العدد 217

جبأ

جبأ

جبأ

جبأ

جبأ

اإمالأ الفراغ:

اأ - .... و.... يوؤثران على القلوب ويجعالنه خا�شعًا خا�شعًا.

ب - اإن اأحب الأعمال اإلى اهلل عّز وجّل ..... على الموؤمنين.

ج - اإن العلم ال�شحيح لنورانيته و�شيائه في القلب يوجب.....

من المق�صود:

اأ - تعاقب من ذريته اثنا ع�شر عالمًا �شّموا بـ»�شل�شلة الذهب«.

ب - اأطلق عليه لقب »جزار الدبابات«؟

ج - كانوا اأول المبادرين اإلى الغدر والنق�س لعهدهم مع الر�شولP؟

�صحح الخطاأ:

اأ - لكل عمل طريٌق �شحيٌح لإنجازه، وهذا الأمر من �شوؤون الآخرة فقط.

ب - اإذا ح�شل خوف من ح�شول �شرر اإنفلونزا الخنازير وكان من�شاأ الخوف غير عقالئي 

وجب الحج ولكن يجوز التاأجيل للمكلف.

ج - اإر�شاع الطفل لياًل لإ�شكاته من العادات الح�شنة.

من القائل؟

اأ - »فاأ�شعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم... فاإنهم �شنفان اإما اأخ لك في 

الدين واإما نظير لك في الخلق«.

ب - »واآته من لدنك �شلطانًا، وافتح له فتحًا ي�شيرًا«.

وعر�شتها  الب�شرية  هــددت  التي  الأ�شلحة  اأخطر  من  هو  الإيــمــان  عن  بعيدًا  العلم   - ج 

للمخاطر.
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8

7

6

5

اإلى القّراء الأعزاء

في اأي �صورة وردت الآية الكريمة »فاإذا دخلتم بيوتًا ف�صّلموا على اأنف�صكم 

تحية من عند اهلل مباركة طيبة«.

اأ - �شورة الن�شاء، الآية: 86.

ب - �شورة النور، الآية: 86.

ج - �شورة النور، الآية: 61.

اأي �صفحة وردت العبارة التالية: »فعيتا ال�صعب التي لم يبق فيها  في 

حجر على حجر في عدوان تموز 2006، ما زالت طريقها... تنه�صها الحفر 

والأخاديد«.

ورد مو�صوعه في القراآن الكريم في اآيات متعددة واأ�صارت اإليه نماذج من 

الآيات في �صورة »ي�س« ما هو؟

اأمٌر واجب فعله حتى ولو كان المرء في ال�صالة الفري�صة، ما هو؟

متى يعتبر �صرب ماء ال�صعير حرامًا - �صواء كان منه الكحول 

اأم ل؟

ترحب اإدارة المجلة باأي اقتراح اأو نقد، اأو حتى م�شاركة في اإطار ال�شيا�شة العامة للمجلة 

ويمكن للقراء الأعزاء اإر�شال اإقتراحاتهم اإلى المجلة في ر�شالة اأو في خانة الماحظات 

اأدناه: 

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

�صح اأم خطاأ:

اأ - كل علم ومعرفة تقّرب من اهلل تعالى وتجعل الإن�شان في خدمة اأهله ومجتمعه هو علم نافع.

ب - رغم ان�شغال الأب والأم وانهماك الأولد بدرو�شهم واألعابهم فاإن للم�ّشن مكانة محفوظة 

في الأ�شرة.

في  الأطفال  تعّلم  معدل  انخفا�س  في  هامًا  �شببًا  والحرب  القت�شادية  ال�شيا�شة  تعتبر   - ج 

لبنان.

10

9
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اإّن ما واجهه العالم من ظلٍم وجور 

لم يق�ِس على �شمود �شعبنا المقاوم، 

ولكن  ودّمـــروا؟!  و�شّردوا  هّدموا  فكم 

يهزموا  ولــم  اأعماقنا  يك�شروا  لم  ل، 

يزل  ولم  مبرم  قــدٌر  فنحن  اأ�شواقنا، 

وبحرنا،  وبّرنا  وغدنا  طريقنا  اأمامنا 

نهزم  ونقاوم  ندافع  اأر�شنا  فالأر�س 

جيو�س العدوان، لم تعد اأر�شنا المقّد�شة 

اأ�شبحت  بــل  لــهــم جــنــائــن وزهـــــورًا، 

باأعلى  نقول  وقبورًا.  موتًا  نــارًا..  لهم 

فالكرامة  ركوع،  ول  موٌت...  وت:  ال�شّ

�شرفنا والعّزة طريقنا وتقّدمنا، نقاتل 

ول نترك �شبرًا يغت�شب، �شّوبنا باتجاه 

قلب كّل عدوٍّ غا�شب كي تبقى اأر�شنا 

وندحر اأعداءنا.

زينب عبد علي

من اأر�س لبنان الأبي 

المطّرز بعباءة الخامنئي المفّدى 

والم�شتمد من ن�شر اهلل 

والمزّين بقوافل ال�ّشهداء

ومع فجر ينبلج اأرجوانًا بلون ال�شهادة

يحمل كل معاني ال�شمود

ي�شمخ الن�شر باإباء ال�شهود

هي المقاومة الواعدة بالحّرية

الموؤمنة بالق�شية

هم مجاهدون مقاومون 

تن�شقوا من م�شك الخميني 

وال�شيد  راغــب  ال�شيخ  من  العلم  وا�شتمدوا 

عبا�س 

فهم ل يهابون الموت 

يع�شقون ال�شهادة

يعطون الجهاد حّقه 

في  الن�شر  زهـــرة  اأعــطــونــا  الأبـــطـــال،  هــم 

القلوب 

نب�شر الراية ال�شفراء ال�شامخة

تزرع المدى عزًا

يزهر الدم القاني 

لتعلو تكبيرات الّن�شر

لُت�شَمع �شرخات الأبطال وال�ّشهداء

في كل لبنان 

بتول علي فواز

اإلى اأبناء 

الجيل القادم

الأبطال 
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طفل من فل�ضطين 
ت�شنى لي في هذه الحياة اأن اأ�شرق يومًا لحظة حٍب من عينين جريحتين قد 

حفر الدهر اأخاديد من الألم في حناياهما، فغدتا ملجاأ لعذابات زمان �شاعت فيه هوية 

الأزمان وُحررت العفاريت من �شجونها، فانطلقت في بقاع الأر�س تن�شر الدماء وتت�شلى 

بالأرواح وكاأنها اآلهة الب�شرية بال منازع، تتحكم باإرادة الإن�شان وتقتل ابت�شامات الكالم.

القلوب  تحرق  �شوٌر  اأمامي  فارت�شمت  بحورهما  في  ُت  ُغ�شْ بعينيه،  عيناي  تعلقت 

وتذيب العقول. راأيت فيهما �شفنًا تبحر بال مجاذيف باحثة عن �شواطئ الأمان تدفعها 

رياح العوا�شف وتقودها اأ�شرعة �شنعت من بيل�شان، وترفرف فوقها اأرواح الحنان، تغو�س 

في مياه احترق فيها الكثير من الأحالم. ثم راأيت مالئكة تحمل على اأكفها قلوبًا بريئة 

جريحة لم تزر قط رو�شة اأو جنانًا، تحلق في �شماٍء �شاحبٍة مليئة بالغيوم قد خلت منها 

النجوم وافتر�شتها الأ�شرار والهموم.

حدثتهما، حدثتاني قالتا: في وطني قتلوا اليا�شمين 

في وطني دفنوا الحب تحت جليد ال�شنين 

قلت: عينا مْن اأنتما

قالتا: نحن عينا طفٍل من فل�شطين 

رول علي الحاج ح�شن 

طوت ال�شنون بالأحزان ماأ�شاتي

وجادت علينا بتحقيق الأمنيات..

الدم يروي بال�شهادة اأر�شنا

والعّز اأو�شمة بمحفل عر�شنا

علّي.. من عالك ُجد بنظرة

وعانق العبا�س

جاءك مثخنًا بالجراحات..

ح�شين تحت وارفة الظالل

قّر عينًا

فعلى زندكم ر�شم الن�شر

اأبهى اللوحات..

ومن �شنا مجدكم تفجر الأمل

فبكم نحيا

وبكم ن�شحو

وبكم �شنحدق في �شنا النجمات

في كوكب دري وباإرثنا الموعود

مع ال�شبح ي�شتعل فجره

لترفرف فوق غ�شون كرمتنا

الرايات..

حقلنا المزنر بقاني الأقحوان

وفي اأ�شماعنا هديل الحمام

يردد مع النب�شات:

�شالم عليكم.. عليكم �شالم..

ادلل حجازي

اإلى ال�صهداء العظام:علي، وعبا�س، وح�صين حجازي

بكم نحيا
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بتاُه عذرًا...
َ
اأ

تمتماُت المالئكة تناديني

ُتغريني...

ُتهديني رحياًل م�شحورًا

عهدًا اأبي...

�شاأعود غدًا...

في اأحاديث اأمي ال�شباحية

في طيف دموعها المحروقة...

في عيني اأختي

واأحالم اأخي المبتورة

في كتب رفاقي

فوق دفاتر الأّيام

في ق�ش�سِ الأطفال، وحكِم ال�شيوخ

َرْكُب الأطفاِل، اأبتاُه، اأفجعني

رحيل البراءة المكلوم اأوجعني...

يرحلون اأ�شرابًا كحمائم اأيلول

يعود الفجر ول يعودون...

عطرًا، يفوُح بالندى �شذاْه

وبريقًا في العيون، يلوُح �شناْه...

ــــاٍق، اأطـــــوُف حــوَل  ــنــي هــا هــنــا ب فــاإّن

دارَك... اأبتاه

�شناء حيدر اأحمد

تحيُة �شوق وعرفان، اإلى من منحنا الأمن والأمان اإلى �شانع الن�شر 

من به خفق الزمان.. اإلى �شماحة الأمين العام ال�شيد ح�شن ن�شر 

اهلل تحت عنوان..

اأنت الوطن
ـــجـــُر فــــجــــُرك اآِتـــــــــِه يــــا مــوؤتــمــن ـــف واغـــــرْز بــعــيــن الـــغـــدِر �ــشــيــفــًا يـــا وطنال

ل�شبحه ـــوَع  طـــل ل  ـــجـــُرك  ف ُمـــرتـــهـــنالـــفـــجـــُر  ــــَك  ــــِق ــــري ب مــــن  بــــنــــوٍر  اإل 

ــم ــه ــزَم ـــت ع ـــبِّ الفتنقـــــْم عــــانــــِق الـــــثـــــواَر ث ــى  حــت ل  الــــويــــالُت  تــْثــِنــك  لـــم 

ــهــم عـــهـــَد الـــبـــطـــولـــِة والـــفـــدا ْد ب لـــبـــنـــاُن الــحــبــيــُب بـــال محنجــــــدِّ لـــيـــعـــوَد 

ــيــطــة اأمـــُنـــكـــم ــش ــ� ــب ــــــــْرٌق ثـــــمَّ يـــنـــدحـــَر الـــوهـــنلـــيـــعـــمَّ اأرجـــــــــاَء ال ــــوَر َف ــــغ وي

ــى ــل ــُع انــتــعــ�ــس الزمنيــــا �ـــشـــيـــَد الأحـــــــــرار يــــا تـــــاج ال بـــك  ــا  ــن اأمــت نــ�ــشــَر  يـــا 

مب�شاًل ـــَة  ـــروب ـــع ال ـــا  اأحـــي مـــوقـــفـــًا  ـــا  الموؤني ذي  الأ�ــشــالــِة  غمِد  مــن  فا�شتّل 

منهجًا الــ�ــشــالمــة  ــل  ــُب ــشُ � وا�ـــشـــعـــًا  ننيـــا  ال�شُّ ُحــلــى  الــنــجــاة  ــنــن  �ــشُ ــدًا  ــّب ــع وم

قب�شًة ــ�ــشــجــاعــَة  ال �ــــسَ 
َ
ــــاأ َب ــدًا  ــي ــش � اندفنيـــا  حــتــى  ـــًا  واهـــن عـــــدوًا  َدَحــــــــَرْت 

ــَر الــمــبــيــن بـــقـــادٍة ــ�ــش ــن ـــا �ـــشـــانـــَع ال الح�شني كـــرامـــاِت  اأ�ــشــمــى  بــهــا  ــئــت  ــِل ُم

ـــك كــــم زهـــــا ُمـــتـــرنـــمـــًا ـــُم ـــش مـــن!اأيـــــــــاُر و� اأيَّ  ــــع  ُيــــر�ــــشّ بـــتـــحـــريـــر  فـــغـــدا 

ــت ــم ــش ــ� ــب ــت ـــــمـــــوز اأبـــــــــــرق نــــــــــوره ف ا�شتكنت ما  ن�شرًا  الأمــجــاُد  رعدها  في 

قالئدًا العظيَم  الن�شَر  ا�شتقى  رنمنك  ــدَّ ال جي�س  جي�شهم  جحافل  هزمت 

نه�شة اأعــــظــــَم  اهلل  ــَر  ــ�ــش ن الو�شنوغــــــدوت  اآخـــى  نـــوُرهـــا  ك�شم�ٍس  بــزغــت 

اأمل عبا�س �صرور

اإلى والدي »الهادي«
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:Q من ِحكم اأمير الموؤمنين علي

اآدم، مكتوم الأجل، مكنون الِعَلل، محفوظ العمل، توؤلمه البّقة، وتقتُله  »م�شكين ابن 

ال�ّشرقة، وتنتنه الَعرقة«.

وقال Q: »كفاك من عقلك ما اأو�شح لك �ُشُبل غّيك من ر�شدك«.

وقال Q: »افعلوا الخير ول تحقروا منه �شيئًا، فاإن �شغيره كبير، وقليله كثير، ول 

يقولّن اأحدكم: اإن اأحدًا اأولى بفعل الخير مني، فيكون واهلل كذلك، اإن للخير وال�شر اأهاًل، 

فما تركتموه منهما كفاكموه اأهُله«.

اأحجية:

ــــــــــــوان ا�ــــــشــــــمــــــه الحكيممــــــــــــا حــــــــــــي الــــذكــــر  فــــي  جـــــاء  قــــد 

قـــــلـــــبـــــتـــــه اإذا  لـــــــمـــــــن بــــــــــه اأنــــــــــــــــت عــــلــــيــــموهــــــــــــــــــو 

ــــمــــه ا�ــــش ـــــف  ـــــّح ـــــ�ـــــش ت ـــ�ـــس اأو�ــــــــشــــــــاف الـــلـــئـــيـــمواإن  ـــع ـــب ف

منطق: ذهب �شبي اإلى �شابط ال�شرطة الم�شوؤول وقال له: اأ�شرع فاإن اأبي يت�شاجر منذ 

�شاعتين مع رجل اآخر.

ف�شاأله ال�شابط: ولماذا لم تاأت منذ بداية ال�شجار؟

فاأجابه ال�شبي: لأن والدي كان هو الغالب.

ذكاء: اأر�شل ق�شم ال�شرطة �شورة اأحد المجرمين في اأربعة اأو�شاع مختلفة، فتلقى من 

ال�شرطي الموجود في اإحدى القرى الرد التالي:

تم القب�س على ثالثة من المجرمين، وجاٍر البحث عن رابعهم.

طرائف
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حل الكلمات المتقاطعة ال�صادرة في العدد 216

اأ�ضماء ومعاٍن

اأميمة: الحجارة التي ُت�شدخ بها الروؤو�س، مطرقة الحداد، ت�شغير اأم.

ُربى: جمع ربوة: التلة، كل ما ارتفع عن الأر�س، تعداد ع�شرة اآلف رجل، ونوع من الح�شرات.

�شامي: ذو العالء والرفعة والن�شب ال�شريف، ال�شياد.

مح والمعطاء. ماجد: الكثير المجد وال�شرف، الَح�َشن الُخلق، ال�شَّ

�شبيحة: موؤنث �شبيح: الرجل الو�شيء الوجه، الجميل، ال�شباح.

ريان: الغ�شن الأخ�شر الغ�ّس، المنظر الح�شن، باب من اأبواب الجنة، ذو الوجه الممتلئ، 

وال�شارب حتى الإرتواء.

من و�ضايا لقمان الحكيم:

يا بني، لأن ي�شربك الحكيم فيوؤذيك خير من اأن يدهنك الجاهل بدهن طّيب.

يا بني، ل توؤّخر التوبة فاإن الموت ياأتي بغتة، ول ت�شمت بالموت، ول ت�شخر بالمبتلى، 

ول تمنع المعروف.

من م�ضتحبات �ضهر ذي القعدة:

�شالة التوبة: روي عن ر�شول اهلل P اأن من �شّلى �شالة التوبة في اليوم الأحد 

من هذا ال�شهر قبلت توبته، وغفرت ذنوبه. وذكر لها ف�شل كبير ورد في كتب الأدعية. 

اأما �شفتها فاأن يغت�شل في اليوم الأحد ويتو�شاأ وي�شّلي اأربع ركعات يقراأ في كل منها 

الحمد مرة و«قل هو اهلل اأحد« ثالث مرات، والمعوذتين مرة ثم ي�شتغفر �شبعين مرة، 

اإل باهلل العلّي العظيم« ثم يقول: »يا عزيز يا غفار،  ثم يختم بكلمة »ل حول ول قوة 

اإغفر لي ذنوبي وذنوب جميع الموؤمنين والموؤمنات فاإنه ل يغفر الذنوب اإل اأنت«.

12345678910

نيمالان�سحم1

مزاليادي�س2

لعامتمهبا3

مهحا�سونب4

هالدا�سايي5

وكبيرلقح6

لجتمكامظ7

نهملالهات8

ددت�سرجنم9

اينايقوار10
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اإعداد: في�صل الأ�صمر

اأفقيًا:

1 � �شهر ميادي � من الفواكه.
2 � دولة اأفريقية.

3 � قامتا بالعمل � اأبناء.
4 � بحُث المو�شوع مع �شخ�س اآخر � ابن.

5 � هزال الج�شد � زوال.
6 � حرف جر � ن�شير � عمر.

7 � �ِشْلم � هاكهم.
8 � ن�شف كلمة ) بيدر( � َظلََم � فقد الحياة.

9 � هدم � �شد اأخا�شم.
10 � �شاخن � يّدعي.

عموديًا:

1 � �شيف � قنديل.
2 – ابن اأحد الأئمة R ثار على حكام الجور 

وق�شى �شهيداً. 

3 � �شد يتعب � ِقّط.
4 � ذاهبون � من الأقارب.

5 � للتعريف � اأحدثوا �ِشّقاً في الجدار.
ٌد )بالجمع( � مدينة ايرانية. 6 � َق�شْ

كلمة  ن�����ش��ف   - ال���ح���ي���وان���ات  م���ن   - ���ش��ع��ف   -  7
)�شعاب(.

8 � تخل�شون من الأذى � �شجاع. 
9 � الثياب البالية.

10 � ت�شربان بال�شوط � تفك العقدة.

الكلمات المتقاطعة
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1 - اأ - الياأ�س.
ب - الم�شاجد.

ج - العطلة.

2 - اأ - �شح.
ب - خطاأ.

ج - خطاأ.

3 - اأ - ال�شهيد ر�شوان حجازي.
ب - ابن اإدري�س الحلي.

ج - رجال اهلل.

4 - اأ - ال�شهيد جميل نمر.
ب - ال�شيد ح�شن ن�شر اهلل.

.Qج - اأمير الموؤمنين

5 - اأ - الم�شجد.

ب - ال�شوم.

ج - اإفطار الم�شلم.

6 - ب.
7 - ج.

8 - �س39.
9 - منظومة الإت�شالت.

10 - تموز 1993 - ني�شان 1996.
بالم�شاركة  الــقــراء  الإخـــوة  من  يرغب  من 

عن  فلي�شتعلم  الم�شابقة،  قرعة  �شحب  في 

التاريخ من مركز المجلة.

جواب الأحجية:

النمل

اأجوبة م�ضابقة

العدد 215
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مظهرهم  يتوهج  الذين  اأولئك  اإلــى  انظروا 

ويح�شبون   الـــديـــن،   بتعاليم  اللـــتـــزام  بــطــابــع 

لكن  والتقوى،   الإيمان  ركب  في  كــوادر  اأنف�شهم 

تعّبد  ول  تقوى  ول  التزام  عن  تنبئ  ل  اأفعالهم 

باأخالق الإ�شالم  وتعاليمه.

التكبر،   تراه مختاًل في جلباب  فذاك فالن 

يرى نف�شه متقدمة عن الآخرين،  ولها الأ�شبقية 

والأولوية في م�شارح العز والوجاهة.

وفالن الذي يلقاك،  في�شيح بوجهه عنك، منتظرًا منك اأن تبادر 

علو  يفر�شها  التي  والطاعة  التودد  بتحية  م�شلِّمًا  عليه  وتقبل  اإليه، 

المقامات.

اأو  حياته  من  تقتب�س  اأن  يمكن  ل  الــذي  وفــالن 

تتعلم منها اإل حب الدنيا،  وال�شتغراق في تح�شيل 

متاعها وكمالياتها.

وفالن الذي ل ير�شى في م�شتلزمات حياته  

اإل الأف�شل والأح�شن والأغلى والأرقى، متنا�شيًا 

ــيــه يــد الحاجة  قــ�ــشــاء حــوائــج مــن يــمــدون اإل

والم�شكنة.  

نف�شها  تردع  ل  التي  فالنة  وتلك 

والتجبر،  ــي  ــال ــع ــت وال ـــرور  ـــغ ال عـــن 

فمركزها الجتماعي يقت�شي منها الظهور في هالة العجب  والتكبر.

اأخالقيات حجابها،  فتراها  وفالنة التي تطلق لنف�شها العنان في هتك 

مبادرة اإلى  ت�شرفات واأفعال  ت�شع حجابها في �شورة مكروهة ومنفرة.    

وفالنة التي ل تتورع  عن اأذية الأخريات و تناولهن بالغيبة والتهكم 

الإيمان  مظلة  تحت  وجودها  مقت�شى  مراعاة  عن  غافلة  وال�شخرية، 

واللتزام.

هذه نماذج من �شكوى بع�س النا�س الذين ي�شجون في و�شف اأحوال 

فالن وفالنة، لما يرون من قبيح  اأفعالهم التي ل تنطبق على ُح�شن الأ�شكال.

اإلى  �شكواهم  تدفعهم  وقــد  اأنف�شهم   في  الأمــور  تتعاظم  قد  النا�س  هــوؤلء 

ال�شتغراق في ردة الفعل،  فتتخطاها من الت�شويب على اأخطاء البع�س اإلى اعتماد 

ذلك ذريعة لالبتعاد عن التدين والت�شويب على كل اأ�شحابه بدون ا�شتثناء.

وهذا طبعًا ل يقترب من تفكير المنطق ول فعل ال�شواب، لأن الحياة  ميدان 

اأن  والباطل. وعلى كل منا  الحق  والفا�شقين في معركة  للموؤمنين  وال�شر،  للخير 

يوؤدي دوره غير اآبه  بما يجنيه الآخرون.

 فلكل ح�شابه في يوم الدين.

فالن 

وفالنة

اإيفا علوّية نا�صر الدين
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