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ال�صيد علي عبا�ص املو�صوي

إّن��ك��م غ��ال��ب��ون
اأغدق اهلل عّز وجل على الإن�سان ِنعمه ظاهرًة وباطنة، فمن الّنعم 

ما يدركه الإن�سان ويحيط به؛ لأّنه يتلّم�س في حياته ثماره، ومن الّنعم 

ما يبقى مجهوًل ل يدرك اأهمّيته اإلى اأن يفقده ويزول عنه.

التكليف  نعمة  خا�سًا،  �سكرًا  ت�ستوجب  التي  الإلهية  النعم  وم��ن 

الإلهي المنزل على هذا الإن�سان عن طريق الأنبياء والر�سل، فلول هذه 

التكاليف الإلهية لم يتمكن الإن�سان من معرفة ال�سبيل المو�سل له، اإّل 

ما اأدركه بعقله وفطرته من وجوب طاعة خالقه ورّبه ووجوب �سكره.

والتكاليف الإلهية تتنّوع، وتتعدد؛ فمنها ما ل ي�سعر الإن�سان بثقله، 

بل قد يتوافق مع رغباته وميوله واإن�سانيته، كالتكليف بطاعة الوالدين 

وال�سيام  كال�سالة  العبادات  بع�س  حتى  غيرهما  اأو  الأرحام  �سلة  اأو 

وما فيها من اإ�سباع حاجات النف�س اإلى المعنويات التي هي جزء اأ�سا�س 

مكّون للروح الإن�سانية.

ولكن من التكاليف ما ل يتوافق مع رغبات هذه النف�س. ولهذا، قد 

يواجه هذا التكليف بالرف�س التام اأو بتبريرات واهية لعدم اأداء هذا 

ح�سابات  اأي  الح�سابات،  في  الخطاأ  من  انطالقًا  كله  وهذا  التكليف، 

الربح والخ�سارة. فيت�سور الإن�سان اأن ما يخ�سره في هذا التكليف اأكثر 

مما يح�سل عليه.

في  يتمّثل  الحالة  هذه  مواجهة  في  الأ�سا�س  الدور  فاإّن  هنا،  ومن 

والإح��اط��ة  الإدراك����ي،  الخطاأ  ه��ذا  ت�سحيح  اأي  المعرفة،  ت�سحيح 

باأّن الربح كله هو في  ال�سحيحة والتامة بال�سورة الواقعّية والمتمثلة 

اأداء التكليف الإلهي واأّن كل ما يبذله الإن�سان في �سبيل ذلك ل يوازي 

اإلى  عائد  ونفع  وثواب  قيمة  من  التكليف  لأداء  ما  وقيمته  اأهمّيته  في 

الإن�سان.

واأعظم هذه الأمور، تكليف الجهاد في �سبيل اهلل، والذي و�سفه اهلل 

عز وجل في كتابه بقوله: {ُكِتَب َعلَْيُكُم �ْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُّكْم}. كما بّين 

أول الكالم
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اأن الإن�سان قد يكره �سيئًا ولكن يكون فيه الخير 

َوُهَو َخْيٌر لَُّكْم}  �َشْيًئا  َتْكَرُهو�ْ  �أَن  {َوَع�َشى  العظيم 

)البقرة : 216(.

وم��ن ال��ع��وام��ل الأخ����رى ال��ت��ي تجعل الإن�����س��ان 

ما  بالجهاد،  الإل��ه��ي  التكليف  اأداء  ع��ن  يتخّلف 

ي�سل  �سوف  التي  بالنتيجة  الوثوق  بعدم  يرتبط 

واثقًا  يكون  ل  فقد  الدنيوي،  الم�ستوى  على  اإليها 

الع�سكرّية  الغلبة  باإمكان  واثقًا  يكون  ل  اأو  بالن�سر، 

من  كله  وه��ذا  العدو.  ق��وة  لعظمة  متوّهمًا  يكون  اأو  العدو،  على 

الإلهي  التكليف  امتثال  بين  الموازنة  في  والمعرفي  الإدراك��ي  الخطاأ 

وبين النتائج المترّتبة على ذلك، فاإّن الإن�سان الذي يرى نف�سه محاًل 

للتكاليف الإلهية عليه اأن يجهد لإطاعة التكليف والعتماد والتوكل على 

اهلل فيما يرتبط بالنتائج. والهتمام بالنتائج المرجّوة من الجهاد في 

�سبيل اهلل واإن كان مهمًا، ولكنه ل ينبغي اأن يتحّول اإلى عامل مثبط له، 

عن اأداء تكليفه والقيام بواجبه.

يحّثنا المنطق الإلهي على �سرورة العمل بالتكليف واأن اأمرًا ب�سيطًا 

و�سغيرًا قد يجعله اهلل عزَّ وجل بابًا لخير كثير، بل بابًا للغلبة والن�سرة، 

الوهم  من  يتخل�س  اأن  الن�سر،  تحقيق  �سبيل  وفي  الإن�سان،  على  واأّن 

ة بني اإ�سرائيل عبرة، فقد تخّلفوا  الآخذ به اإلى المكان الخطاأ. ففي ق�سّ

عن الجهاد مع نبيهم، وعّللوا ذلك بحجج واهية. وقد �سرح القراآن خطاأ 

اأنهم لو امتثلوا التكليف الإلهي  منطقهم على ل�سان رجلين منهم وفي 

َتخّلفوا فُهزموا، قال  بالغلبة ولكنهم  لكانت خطوة واحدة منهم كفيلة 

�ْدُخُلو�ْ  َعلَْيِهَما   ُ �للهّ �أَْن��َع��َم  َيَخاُفوَن  �لَِّذيَن  ِم��َن  َرُج��َاِن  {َق��اَل  تعالى: 

ُلو�ْ �إِن ُكنُتم  ِ َفَتَوكَّ نَُّكْم َغاِلُبوَن َوَعلَى �للهّ َعلَْيِهُم �ْلَباَب َفاإَِذ� َدَخْلُتُموُه َفاإِ

وؤِْمِنيَن} )المائدة: 23(. مُّ

5واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رّب العالمين.
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غالم ر�صا �صاحلي

النظام التربوي
في المجتمع المهدوي )3(

وغايًة  تربويًا  هدفًا  تربوي  نظام  لكل  اأن  ال�صابقة  الحلقات  في  ذكرنا 

يحّددان جهة النظام وم�صاره. وقلنا اإن وجهة النظام التربوي المهدوي هي 

اإلهّية ومعنوّية ت�صمن ال�صعادة للب�صرّية. ثم بداأنا في ت�صنيف هذه  وجهة 

الأهداف التربوية والتي تقوم على اأربعة اأنواع اأ�صا�صية كان اأولها »وظائف 

الإن�صان تجاه اهلل تعالى«، حيث نكمل الحديث في هذا العدد عن الأ�صا�ص 

الثاني وهو »وظائف الإن�صان تجاه نف�صه«. 

في رحاب بقية اهلل
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*وظائف الإن�صان تجاه نف�صه
النظام  ه���ذا  ف��ي  الإن�����س��ان  ي�سطلع 

نف�سه،  تجاه  خطيرة  بوظائف  ال��ت��رب��وي 

من  مجموعة  ي��وؤدي  اأن  عليه  يجب  حيث 

اأبرزها:  من  متنّوعة  اأبعاد  في  الوظائف 

والتي  وال�سلوكية،  العاطفية،  المعرفّية، 

الإن�سان  لعالقة  التربوية  الأه��داف  ت�سّكل 

مع نف�سه. وهذه الأهداف عبارة عن:

اأ - التفكير وك�صب العلم والمعرفة:

التربوي  النظام  في  ل��الأف��راد  ينبغي 

الإ�سالمي والمهدوي بذل الجهد في �سبيل 

الح�سول على المعارف والعلوم ال�سحيحة 

ال�سعادة  تاأمين  بوا�سطتها  يمكن  التي 

زيادة  ي�ساهم في  والأخروية، ما  الدنيوية 

واإذا  العقلي والمعرفي عندهم.  المخزون 

كان الإن�سان يمتاز بنعمة العقل وهي التي 

عدم  فعليه  المخلوقات،  كافة  عن  تمّيزه 

من جملة أهداف النظام 
الرتبوي اإلسالمي وصول البشر 

إىل قّمة التكامل ومعرفة 
حقائق الوجود

نف�سه  فيعرف  النعمة؛  ه��ذه  ع��ن  الغفلة 

خلق  من  الهدف  ويعرف  خالقه  ويعرف 

للح�سول  ي�سعى  اأن  وعليه  الوجود.  عالم 

المفيدة  وال��ع��ل��وم  الإل��ه��ي��ة  ال��ع��ل��وم  ع��ل��ى 

العلم:  اأهل  ال�سريفة  الآية  وتمدح  للب�سر. 

َو�لَِّذيَن  ِمنُكْم  �آَمُنو�  �لَِّذيَن   ُ �للَّ {َي��ْرَف��ِع 

�أُوُتو� �ْلِعْلَم َدَرَجاٍت} )المجادلة: 11(.

اأهداف النظام التربوي  اإن من جملة 

التكامل  قّمة  اإلى  الب�سر  الإ�سالمي و�سول 

والتطّور ومعرفة حقائق الوجود من خالل 

اكت�ساب العلم والتعّقل.

»اإذا   :Q الباقر  الإم��ام  عن  جاء 

روؤو����س  على  ي��ده  اهلل  و���س��ع  قائمنا  ق��ام 

به  وكملت  عقولهم،  بها  فجمع  ال��ع��ب��اد، 

.
)1(

اأحالمهم«

والف�صائل  الإي��م��ان  اكت�صاب   - ب 

الأخالقية:

التربوية في هذا  الأه��داف  من جملة 

اإيمانه  لإكمال  الإن�سان  يعمل  اأن  النظام، 

بال�سفات  وال��ت��زّي��ن  واأخ��الق��ه  واع��ت��ق��اده 

بحٍق  في�سبح  التهذيب  خالل  من  الإلهية 

خليفة اهلل.

���س��ب��ح��ان��ه  ل��ط��ف اهلل  خ����الل  وم����ن 

المهدوي  التربوي  النظام  ففي  وتعالى، 

7
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النا�س  ويّتجه  الح�سنة،  الأخ���الق  تتفّتح 

وال�سفات  ال��ع��داوات  وت��زول  الكمال  نحو 

ال�سيطانية والنف�سانية من حياة النا�س.

ج - تعديل الغرائز وتوجيهها:

م��ن ج��م��ل��ة الأه������داف ال��ت��رب��وي��ة في 

توجيه  وال��م��ه��دوي  الإ���س��الم��ي  ال��ن��ظ��ام 

الإلهية،  الأه��داف  نحو  والميول  الغرائز 

ومراقبتها  توجيهها  على  الإن�سان  فيعمل 

من  �سحيح  ب�سكل  م��ن��ه��ا  وال���س��ت��ف��ادة 

والتفريط  الإف����راط  ع��ن  الب��ت��ع��اد  خ��الل 

المتعارف  بالحد  منها  والك��ت��ف��اء  فيها 

{َيا  الكريم:  القراآن  في  جاء  والمعقول. 

َم�ْشِجٍد  ُك��لِّ  ِعنَد  ِزيَنَتُكْم  ُخ���ُذو�ْ  �آَدَم  َبِني 

ُيِحبُّ  اَل  ��ُه  �إِنَّ ُت�ْشِرُفو�ْ  َواَل  َو��ْشَرُبو�ْ  وُكُلو�ْ 

�ْلُم�ْشِرِفيَن} )الأعراف: 31(.

 Q الموؤمنين  اأمير  الإم��ام  َيْعتبر 

جملة  م��ن  ال��غ��رائ��ز  وتعديل  ال��ت��ع��ادل  اأن 

ال�سفات الأ�سا�سية لأ�سحاب الإمام |، 

ل  خ�سلة...  اأربعين  على  »باَيعوا  ويقول: 

م�سلمًا،  ي�سبوا  ول  محرمًا،  حريمًا  يهتكوا 

اأح���دًا  ي�سربوا  ول  م��ن��زًل،  يهجموا  ول 

ول  بالذهب،  يتمنطقوا  ول  الحق...  بغير 

ول  الحرير...  يلب�سوا  ول  الخّز،  يلب�سوا 

ول  اأمانة  يخونوا  ول  اليتيم...  مال  ياأكلوا 

يخلفوا العهد، ول يحت�سبوا طعامًا من برٍّ 

وير�سون  م�ستاأمنًا...  يقتلوا  ول  و�سعير، 

.
)2(

بالقليل...«

د - الهتم��ام بالبعدي��ن الج�ص��دي 

والروحي:

من جملة ال�سفات التي تمّيز النظام 

غيره  عن  والمهدوي  الإ�سالمي  التربوي 

بالبعدين  التربوية، الهتمام  الأنظمة  من 

الإن�سان  ي�سعى  حيث  والروحي  الج�سدي 

ل��ت��رب��ي��ة ال��ج�����س��د وال�����روح ط��ب��ق اأه���داف 

الإ���س��الم  اهتم  وكما  وم��ح��ددة.  وا�سحة 

من  وطلب  والملكوتي،  المعنوي  بالبعد 

العبادية  الأع��م��ال  ببع�س  القيام  النا�س 

كال�سالة وال�سيام... كذلك اهتم بالبعد 

الج�سدي الذي هو و�سيلة التكامل الروحي 

والتقّرب اإلى اهلل.

يف النظام الرتبوي 
املهدوي يسعى اإلنسان 
لتأمني احتياجاته الروحية 

وامللكوتية

في رحاب بقية اهلل
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وف��ي ه��ذا الأم���ر يختلف 

الإ������س�����الم ع����ن ال���م���ذاه���ب 

اأعطت  التي  الأخرى  التربوية 

الأ����س���ال���ة ل��ل��ب��ع��د ال��ج�����س��دي 

وغ��رق��ت ف��ي ت��اأم��ي��ن ال��غ��رائ��ز 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وت��غ��اف��ل��ت ع���ن الأه������داف 

ال��ق��راآن  ف��ي  ج��اء  المتعالية.  الإن�سانية 

��ُع��وَن  َي��َت��َم��تَّ َك���َف���ُرو�  ����ِذي����َن  {َو�لَّ الكريم: 

َتاأُْكُل �اْلأَْنَعاُم َو�لنَّاُر َمْثًوى  َوَياأُْكُلوَن َكَما 

لَُّهْم} )محمد: 12(.

 الوافي، الكا�ساني، ج1، �س114.( 1)

 حياة الإمام المهدي |، باقر �سريف القر�سي، �س290.( 2)

 بحار الأنوار، المجل�سي، ج2، �س470.( 3)

الهوام�ص

ف��ي ال��ن��ظ��ام ال��ت��رب��وي ال��م��ه��دوي 

ال��م��ادي  بالبعدين  اله��ت��م��ام  ي��ج��ري 

وال���م���ع���ن���وي، وي�����س��ع��ى الإن�������س���ان فيه 

والملكوتية  الروحية  احتياجاته  لتاأمين 

وت���اأم���ي���ن الأر����س���ي���ة ال���الزم���ة ل��ل��ت��ط��ور 

على  يعمل  وكذلك  والمعنوي،  الأخالقي 

ويهيئ  الفيزيولوجية  احتياجاته  تاأمين 

النف�سية  وال�سحة  البدني  للنمو  الأر�سية 

اأنه   P الأكرم  الر�سول  والج�سدية. عن 

 | المهدي  زمن  في  اأّمتي  »يتنّعم  قال: 

.
)3(

نعمة لم يتنّعموا قبلها قط...«
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Q عّلمنا اإبراهيم*
 ،Q اإب��راه��ي��م  ال��ت��وح��ي��د،  اأب���ا  اإّن 

م��ح��ّط��م اأ���س��ن��ام ال��ع��ال��م، ع��لَّ��م��ن��ا وع��ّل��م 

الإن�سانية جمعاء اأن الت�سحية والفداء في 

اأبعاد �سيا�سّية واجتماعّية  �سبيل اهلل، ذوا 

قبل اأن تكون لهما اأبعاد توحيدّية وعبادّية.

عند  الأع���ي���اد  نقيم  اأن  عّلمنا  ل��ق��د 

ة  اإلى الذاكرة ق�صّ اإن عيد الأ�صحى المبارك، العيد الإ�صالمي الكبير، يعيد 

في  درو�صًا  والأ�صفياء  والأول��ي��اء  لالإن�صان  يعطي  ال��ذي  الإبراهيمي  القربان 

العمل العظيم، ل يدِرك عمق  الت�صحية والجهاد والِفداء في �صبيل اهلل. وهذا 

اأبعاده التوحيدّية وال�صيا�صّية اإل الأنبياء العظام والأولياء الكرام )�صلوات اهلل 

ه اهلل بالكرامة، اأي�صًا. عليهم( ومن اخت�صّ

مكة:
مبدأ التوحيد ومنتهاه)*(

اهلل،  �سبيل  في  نملك  ما  باأعّز  الت�سحية 

وال��ع��دال��ة  اهلل  دي���ن  اإق���ام���ة  �سبيل  وف���ي 

وعلَّم   Q اإب��راه��ي��م  علَّمنا  الإل��ه��ي��ة. 

الب�سرّية جمعاء اأن )مكة( و)منى( مذبحا 

الع�ساق، وهما مكانان لن�سر التوحيد ونبذ 

والأعّزة هو  بالّروح  التم�ّسك  لأن  ال�سرك، 

على  للم�سي  واأنه  اأي�سًا،  ال�سرك  من  نوع 

نور روح اهلل
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طريق الحق واإقامة العدالة الإلهية وقطع 

هذا  في  والطواغيت،  الم�سركين  اأي��ادي 

عزيز،  بكّل  الت�سحية  من  بد  ل  الزمان، 

حتى واإن كان مثل اإ�سماعيل، ذبيح اهلل.

*الطواغيت اأخطر الأ�صنام
اإب��راه��ي��م  ل��الأ���س��ن��ام،  ال��م��ح��ّط��م  اإن 

الأن��ب��ي��اء  �سيد  ال��ك��ري��م  و�سليله   ،Q

الب�سرية  عّلما   ،Pالم�سطفى محمد 

اأيًا  الأ�سنام  بد من تحطيم  اأنَّه ل  جمعاء 

كانت، واأّنه ل بد اأن يطّهر العالم باأ�سره، 

وحتى   - ال��ق��رى  اأم   - مكة  م��ن  انطالقًا 

واإلى قيام  الأر�س،  اآخر نقطٍة على �سطح 

كانت:  اأي���ًا  الأ���س��ن��ام  دن�س  م��ن  ال�ساعة، 

حيوانات  اأم  واأقمارًا،  �سمو�سًا  اأم  هياكل، 

من  واأخ��ط��ر  اأ���س��واأ  �سنٍم  ف��اأّي  ب�سرًا.  اأم 

الطواغيت على مّر التاريخ؟

اأ�سنامًا  الم�ستكبرون  ه���وؤلء  األي�س 

وعبادتها  لإطاعتها  العالم  تدعو  كبيرًة 

تارًة  والتزوير  وبالترغيب  تارًة  بالترهيب 

المركز  ه��ي  الم�سرفة  فالكعبة  اأخ���رى؟ 

الوحيد لتحطيم هذه الأ�سنام. وقد توالى 

 Q إن أبا التوحيد إبراهيم
عّلمنا أن التضحية والِفداء يف 

سبيل اهلل ذوا أبعاد سياسية 
واجتماعية قبل أن تكون لهما 

أبعاد توحيدية وعبادية

منذ   ،
)1(

المهمة هذه  تنفيذ  على  الأنبياء 

محمد  اإل��ى  الخليل،  اإب��راه��ي��م  اإل��ى  اآدم، 

�سليله  يقوم  اأن  واإل��ى   ،R الم�سطفى 

فيحطم  ف��داه(  )روح��ي  الموعود  المهدي 

والظاّلم،  الطواغيت  من  زمانه  اأ�سنام 

وال��ع��دال��ة  التوحيد  ب��ن��ور  الأر�����س  وت�����س��ّع 

الإلهية، من مركز التوحيد مكة المكرمة.

*جميع نداءات التوحيد من مّكة
حيث  اإبراهيم  نبّيه  اهلل  خاطب  لقد 

َي��اأُْت��وَك  ِب��اْل��َح��جِّ  ��ا���ِس  ِف��ي �ل��نَّ ق��ال: {َو�أَذِّن 

��اِم��ٍر َي��اأِْت��ي��َن ِم��ن ُك��لِّ  11ِرَج���ااًل َوَع��لَ��ى ُك��لِّ ���شَ
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اأي�سًا:  وق��ال   ،)27 )الحج:  َع��ِم��ي��ٍق}  َف��جٍّ 

��اِئ��ِف��ي��َن َو�ْل��َق��اِئ��ِم��ي��َن  ���ْر َب��ْي��ِت��َي ِل��ل��طَّ {َوَط���هِّ

26(. هذا  ��ُج��وِد} )ال��ح��ج:  ���ِع �ل�����شُّ كَّ َو�ل���رُّ

التطهير ي�سمل كّل اأنواع الرج�س، واأكبرها 

ال�سرك. ونقراأ في �سورة التوبة قوله تعالى: 

َيْوَم  �لنَّا�ِس  �إَِلى  َوَر�ُشوِلِه   ِ َن �للهّ {َو�أََذ�ٌن مِّ

َن �ْلُم�ْشِرِكيَن  َ َبِريٌء مِّ �ْلَحجِّ �الأَْكَبِر �أَنَّ �للهّ

َوَر�ُشوُلُه} )التوبة: 3(. فالمهدي المنتظر 

وعلى ل�سان جميع الأديان، وباتفاق جميع 

ويدعو  الكعبة،  من  �سينادي  الم�سلمين 

الب�سرية جمعاء اإلى التوحيد.

من  ع��ل��ت  ال��ت��وح��ي��د  ن����داءات  فجميع 

ب��دورن��ا  نحن  وعلينا  م��ك��ة،  وم��ن  الكعبة 

كلمة  ن���داءات  ون��رف��ع  الم�سيرة  نتابع  اأن 

المكان  هذا  من  الكلمة  وتوحيد  التوحيد، 

المقّد�س، واأن نحّطم اأ�سنام زماننا. علينا 

ال�سياطين ونرميها بالجمار في  اأن نطرد 

الأكبر  ال�سيطان  راأ�سها  وعلى  عقبات، 

ب��ذل��ك ح��ّج خليل اهلل،  ل��ن��وؤدي  اأم��ي��رك��ا، 

المهدي  اهلل  ولي  وح��ّج  اهلل،  وح��ّج حبيب 

المنتظر، واإّل انطبق علينا القول )ما اأكثر 

ال�سجيج واأقلَّ الحجيج(.

*اأُدعوا اهلل مجتمعين
الحرام،  اهلل  بيت  حّجاج  في  والأم��ل 

يرفعوا  اأن  مذهب،  اأو  كانوا  فرقة  اأي  من 

اأيديهم بالدعاء، وب�سكل جماعي، في هذه 

اهلل  لين�سر  ال�سريفة،  والم�ساعر  البقعة 

يلّحوا  واأن  العالمي،  الكفر  على  الإ�سالم 

في الدعاء من اأجل اأن ي�ستيقظ الم�سلمون 

وحكوماتهم، ع�سى اهلل وببركة هذه البقعة 

ويتف�سل  دعاءهم  ي�ستجيب  اأن  ال�سريفة، 

على الم�سلمين بعودة مجد �سدر الإ�سالم 

ال�سعوب من  اأيادي ناهبي  العظيم، وقطع 

على  ير�سل  واأن  ب��الده��م،  ع��ن  الأج��ان��ب 

وغفرانه،  رحمته  َغمام  الم�سلمين  جميع 

اإنه عفٌو غفور.

نور روح اهلل
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)*( ن���داء الإم���ام الخميني} لحج���اج بيت اهلل الح���رام في 25 ذي 

القعدة 1403ه�.ق، في طهران، جماران.

 �سحيفة الإمام، ج 18، �س80.( 1)

 م. ن، �س81.( 2)

الهوام�ص

*و�صايا لحجاج بيت اهلل
المالحظات  ببع�س  اأتوجه  اأن  واأرى 

والو�سايا لحجاج بيت اهلل الحرام خا�سة 

ولجميع الم�سلمين عامة:

الحجاج  على  يجب  ما  اأهم  من  �أواًل: 

المحترمين والعلماء المرافقين لقوافلهم 

اأن ي�سرفوا اأوقاتهم فيه، هو تعليم وتعّلم 

. ومن الواجب على الحجاج 
)2(

م�سائل الحج

اأن يجّدوا في تعّلم هذه الم�سائل ول يتوانوا 

علٍم  عن  منا�سكهم  ليوؤدوا  ذلك،  في  اأبدًا 

ودراية.

نعلم،  اأن  وعلينا  يعلم،  ثانياً: جميعنا 

اأّن ما جرى على الم�سلمين، وخ�سو�سًا في 

القرنين الأخيرين، �سببه غفلة الم�سلمين 

والجتماعّية  ال�سيا�سّية  الم�سائل  ع��ن 

ل���الإ����س���الم. وق����د ك����ان ل��ل��م�����س��ت��ع��م��ري��ن 

والمت�سرقين  المتغربين  من  وعمالئهم 

خالل  من  ذل��ك  تر�سيخ  في  اأ�سا�سي  دور 

جعلت  لدرجة  والقوية،  الوا�سعة  دعايتهم 

الدين ي�سدقون، ول يزال بع�سهم  علماء 

في  يتدخل  ل  اأن  الم�سلم  على  اأن  كذلك، 

ال�سوؤون ال�سيا�سية.

لقد �سعى هوؤلء المخادعون وعمالوؤهم 

المتن�سكين  وت�سجيع  الإ�سالم،  عزل  اإلى 

ل��الن�����س��غ��ال اأك���ث���ر ب�������الأوراد والأذك������ار، 

بلهوهم  اأك��ث��ر  ال�ستغراق  على  وال�سبان 

التفكير  عن  اأذهانهم  لي�سّلوا  وملذاتهم 

بالأمور ال�سيا�سية وق�سايا المجمتع، وعن 

الهتمام باأمور الم�سلمين. وقد نجحوا في 

يجعلوا  اأن  وا�ستطاعوا  كبيرًا  نجاحًا  ذلك 

وراحوا  لهم،  م�ستعمرات  الم�سلمين  بالد 

ينهبون وي�ستغّلون ثرواتها.

*الوحدة �صبيل الخال�ص
اإن ال�سبيل الوحيد لخال�س كل م�سلمي 

العالم، بل كل الم�ست�سعفين والم�ستعبدين 

مما هم فيه من الذل وال�سعف، يتمثل في 

الكريم  ال��ق��راآن  عليها  اأك��د  التي  ال��وح��دة 

كثيرًا، والتي تحتاج في تحّققها اإلى الدعوة 

الدعوة  ومركز  والمكثف.  الوا�سع  والتبليغ 

والتبليغ لها هو مكة المكرمة، عند اجتماع 

الم�سلمين لأداء فري�سة الحج، هذه الحركة 

التي انطلق بها اإبراهيم خليل اهلل، ومحمد 

الزمان  اآخ��ر  في  و�سيوا�سلها  اهلل  حبيب 

المهدي المنتظر، اأرواحنا لمقدمه الفداء.

*لي�صهدوا منافع لهم
اإبراهيم  فقد خاطب جّل وعال خليله 

الأق��ط��ار  مختلف  م��ن  ال��ن��ا���س  ادُع  اأِن 

والأم�سار اأن ياأتوا اإلى الحج، {ِلَي�ْشَهُدو� 

على  منافع   ،)28 )الحج:  َل��ُه��ْم}  َمَناِفَع 

مختلف الأ�سعدة، ولي�ستلهموا منك اأعظم 

درو�س الت�سحية في �سبيل اهلل، وليتعلموا 

م��ن��ك ك��ي��ف ت��ح��ط��م اأ����س���ن���ام ال�����س��رك، 

اإلى اهلل  ه الخال�س  التوجُّ وليتعلموا معنى 

َفَطَر  ِللَِّذي  َوْج��ِه��َي  ��ْه��ُت  {َوجَّ قلَت:  حيث 

ِمَن  َن���ْا  �أَ َوَم��ا  َحِنيًفا  َو�الأَْر�����سَ  َماَو�ِت  �ل�شَّ

�ْلُم�ْشِرِكيَن} )الأنعام: 79( فعلينا جميعًا 

وباأبي   Q التوحيد  ب��اأب��ي  نقتدي  اأن 

.R الأنبياء الكرام

13

م
 2

01
4 

ل
و

يل
/�أ

 2
76

د 
د

ع
ل
�



*اأّمة واحدة
في  الم�سلمين،  نحن  ُن��وّف��ق،  عندما 

البلدان المختلفة، وعلى مختلف المذاهب 

الأم��ة،  لتقوية  الحج  م��ن  ال�ستفادة  ف��ي 

الذي  الفكري،  البلوغ  هذا  ُنحّقق  وعندما 

واق��ع��ًا  الإ���س��الم��ّي��ة«  »الأّم�����ة  ت�سكيل  ه��و 

�سندرك  للكلمة-  الحقيقّي  -وبالمعنى 

عبادٌة توّحد القلوب)*(
المقّد�ص؛  الإ�صالمي  الدين  القّوة في  نقاط  اإحدى  الحّج  ُي�صّكل 

لي�صت  الإ�صالمّية  ال�صريعة  في  القّوة  نقاط  اأّن  من  الرغم  فعلى 

اأّن الحّج وب�صبب الخ�صائ�ص الموجودة والمعروفة فيه  اإّل  قليلة، 

له ميزة وا�صحة وبارزة؛ وهي اأنه »م�صدر قّوة لالأّمة الإ�صالمّية«.

وا�ستحكام  قّوة  م�سدر  الحّج  يكون  كيف 

ورفعة واحترام لهذه الأّمة. ولكن لالأ�سف، 

الأم���ر  ل��ه��ذا  الم�سلمين  ن��ح��ن  ُن��وّف��ق  ل��م 

البلوغ  مرحلة  اإل��ى  ن�سل  ول��م  الآن،  اإل��ى 

ونتمّكن  والأخ��الق��ي،  والفكري  ال�سيا�سي 

نحن، جماعة الم�سلمين، من اأق�سى �سرق 

اأن  غربه  اأق�سى  اإل��ى  الإ���س��الم��ّي  العالم 

الحّج:

مع اإلمام الخامنئي
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احلج يبني البشر من الداخل، 
هناك ُيدرك اإلنسان بعض 

احلقائق املعنوّية والرتبوّية 
لإلسالم

نكون اأّمة واحدة، ولو بدول مختلفة.

*الحج قوة لالأّمة
علينا اأن ننظر بهذه النظرة اإلى الحّج، 

القّوة؟  نوع من  اأّي  ولكن  قّوة؛  و�سيلة  واأّنه 

هل مق�سودنا من القّوة هو ما ي�سبه القّوة 

اإّنها  ل،  والع�سكرّية؟  وال�سيا�سّية  الماّدّية 

اأعلى من ذلك بكثير. اإنها القّوة المعنوية. 

اإن الحّج يبني الب�سر من الداخل، يجعلهم 

يفتح  ال�سعبة،  الموانع  لتجاوز  م�ستعّدين 

روؤيتها  يمكن  ل  ح��ق��ائ��ق،  على  اأعينهم 

في  الح�سور  خ��الل  م��ن  اإّل  وتح�ّس�سها 

ميادين الحّج؛ هناك ُيدرك الإن�سان بع�س 

لالإ�سالم.  والتربوّية  المعنوّية  الحقائق 

الحّج �سيء من هذا القبيل.

ال�سحيح  بالمعنى  الحّج  ل��وازم  اأح��د 

للكلمة، هو اأّن يتعاطى الحّجاج في ميدان 

الإ�سالمّية  الفري�سة  هذه  وميدان  الحّج 

ما  بكّل  باأخّوة  بع�سًا  بع�سهم  مع  الكبرى 

ينظرون  معنى؛  م��ن  الكلمة  ه��ذه  تحمله 

نظرة  اأخ��وّي��ة،  نظرة  بع�سًا  بع�سهم  اإل��ى 

اأ���س��خ��ا���س ي�����س��ي��رون ن��ح��و ه���دف واح���د؛ 

يبحثون عن اأمر واحد؛ يدورون حول محور 

واحد.

*اآراء منحرفة
َوَم��ا  �ْل��َح��جِّ  ِف��ي  ِج����َد�َل  {َواَل  ق��ال تعالى: 

} )البقرة: 197(. 
ُ هّ
َتْفَعُلو�ْ ِمْن َخْيٍر َيْعلَْمُه �لل

مع  ال��ج��دال  ج����دال«  »ل  م��ن  ال��م��راد  لي�س 

الأعداء؛ فالحّج اأ�سا�سًا هو مظهر للجدال مع 

الأعداء.

المنحرفة  الآراء  اأ���س��ح��اب  ب��ع�����س 

{َواَل  الآية  تف�سير  اأرادوا  النفو�س  و�سّيئي 

تقيمون  لماذا  بالقول:  }؛  �ْلَحجِّ ِفي  ِج��َد�َل 

ج��دال،  اإنها  الحّج؟  في  ال��ب��راءة  مرا�سم 

ال��ج��دال  وق��د نهى اهلل ع��ن��ه. ك��ال، ه��ذا 

الموجود في مرا�سم البراءة هو جدال مع 

معالم  اأهّم  اأحد  هذا  الكفر؛  مع  ال�سرك، 

الحياة الإ�سالمّية.

يكون  ل  اأن  ينبغي  ال��ذي  الجدال  اأم��ا 

في الحّج فهو جدال الموؤمنين بع�سهم مع 

بالتوحيد  المعتقدة  القلوب  جدال  15بع�س، 
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بع�سها مع بع�س؛ وهذا النوع من الجدال 

ل ينبغي اأن يكون.

على  ف��ق��ط،  لي�س  ن��ع��م��ل،  اأن  علينا 

اأي�سًا  بل  الل�ساني،  الجدال  من  التخّل�س 

ما  عك�س  على  وه��ذا،  القلبي؛  النفور  من 

في  اإيجاده  اليوم  الإ�سالم  اأع��داء  يحاول 

تغفلوا  ل  اأن  عليكم  الإ�سالمّي؛  المجتمع 

عنه.

*ل م�صكلة في الختالف
ال��م��ذاه��ب الإ���س��الم��ّي��ة،  اإن اخ��ت��الف 

وفي حدود الختالف العقائدّي، ل م�سكلة 

يوؤّدي  عندما  الم�سكلة  تح�سل  واإنما  فيه؛ 

الختالف  اإلى  العقائدّي  الختالف  هذا 

ال���روح���ي، والخ���ت���الف ال��ف��ك��ري، واإل���ى 

المنازعة، واإلى الخ�سومة، واإلى العداوة؛ 

الإ�سالمّي  العالم  اأع��داء  ي�سعى  ما  وه��ذا 

وراءه.

ما  اإذا  اأّن�����ه  ج���ّي���دًا  اأدرك������وا  ل��ق��د 

العالم  في  الإ�سالمّية  المذاهب  ب��داأت 

بع�سًا،  بع�سها  ب��م��ن��ازع��ة   
ّ
الإ���س��الم��ي

ال�سهيوني  ال��ن��ظ��ام  يتنّف�س  ف�����س��وف 

الغا�سب ال�سعداء. لذا، فهم من ناحية، 

ل  التي  التكفيرّية  المجموعات  يطلقون 

تكّفر ال�ّسيعة فقط، بل تكّفر الكثير من 

اأخ��رى،  ناحية  ومن  اأي�سًا؛  ال�سّنة  اأه��ل 

الماأجورين  العمالء  من  جماعة  زرع��وا 

ل�سّب الزيت على هذه النار.

*الوحدة اأوًل
اأّك���د م��راج��ع ال��دي��ن - الإم���ام  لقد 

انت�سار  بعد  ة  وخا�سّ واآخ��رون،  العظيم 

الوحدة  على  كثيرًا   - الإ�سالمّية  الثورة 

فيما  الم�سلمين  واأخ����ّوة  الإ���س��الم��ّي��ة، 

بع�س  �سعى  ال��وق��ت  ذل���ك  ف��ي  بينهم. 

اإيقاد  اإل��ى  الملك  م��ن  اأك��ث��ر  الملكّيين 

ن���ار ال��ف��ت��ن��ة، واإي���ج���اد ال��ن��زاع��ات وب��ّث 

الختالفات. هذا هو ال�سيء نف�سه الذي 

وي�سعون   
ّ
الإ�سالمي العالم  اأعداء  يريده 

جيدًا،  الأم���ور  ه��ذه  فهم  علينا  وراءه. 

وعلينا اللتفات اإليها.

مع اإلمام الخامنئي
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)*( كلمة لالإمام الخامنئي )دام ظّله( في لقاء الم�سوؤولين في بعثة الحج في 1434/11/4ه�.

الهوام�ص

*تبادل الثقافة والتجارب
والتي  الأخ���رى  الأ�سا�سّية  الم�ساألة 

الحّج،  في  القّوة  نقاط  من  نقطة  ت�سّكل 

هي تبادل الثقافة الإ�سالمّية الأ�سيلة بين 

الإ�سالمّية  التجارب  وتبادل  الم�سلمين، 

عن  اأم���ورًا  �سمعنا  نكون  قد  بينهم.  فيما 

البلد الإ�سالمّي الفالني، لكن هناك فرق 

بين ال�سمع وبين اأن يجل�س الإن�سان مع اأهل 

ذلك البلد، وي�سمع منهم مبا�سرًة.

ال��ح��ّج، ف��ي ه��ذا  اإّن ح�����س��ورك��م ف��ي 

الميدان العالمي، ُيتيح لكم الفر�سة لنقل 

الحقائق؛ لي�س فقط بالل�سان، بل بالل�سان 

والعمل. انقلوا حقائق الإ�سالم، تكّلموا عن 

الثورة  تكّلموا عن حقائق  ال�ّسيعة،  حقائق 

الإ�سالمّية، تكّلموا عن الأحداث التي تدور 

اليوم في العالم.

*تعزيز المعنوّيات
نقطة اأخرى اأ�سا�سّية ومهّمة في الحج، 

نحن  وجودنا.  في  المعنوّيات  تعزيز  هي 

في  الجهاد  ميادين  في  المقاومة  يمكننا 

مفعمة  قلوبنا  تكون  عندما  اهلل،  �سبيل 

فمع  تعالى؛  عليه  والتوّكل  باهلل،  بالإيمان 

الحقيقّية.  بالقّوة  ن�سعر  اهلل  على  التوّكل 

الظّن  وح�سن  مهم،  الإيمان  مهم،  التوّكل 

بالوعد الإلهي مهّم اأي�سًا؛ هذه كّلها تتوّفر 

في الحّج. هذه المنافع لي�ست منافع مادّية 

ومنافع  دنيوّية،  منافع  هي  بل  فح�سب، 

روحّية.  ومنافع  معنوّية،  ومنافع  اأخروّية، 

هذا هو الحّج.

املسألة األساسّية األخرى 
والتي تشّكل نقطة من نقاط 

القّوة يف احلّج، هي تبادل 
الثقافة اإلسالمّية األصيلة 

بني املسلمني
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الت�صحية  البذل، عن  العطاء، عن  نتحّدث عن  عندما 

وعن الجهد، ل يجوز اأن نن�صى، على الإطالق، من هم اليوم 

ق�صدُت  والت�صحية.  والجهد  والبذل  العطاء  في  قّمة 

�صبيل  وفي  اهلل،  �صبيل  في  دماءهم  يبذلون  الذين  اأولئك 

الإ�صالم، وفي �صبيل الأّمة، اأعني: اإخواننا المجاهدين.

باإلخالص
ننتصر)*(
�صماحة ال�صيد ح�صن ن�صر اهلل )حفظه اهلل(

*نحن اليوم اأكثر اأماًل
الإلهية،  الأه��داف  من  م�سى  وق��ٍت  اأي  من  اأق��رب  اأننا  ن�سعر 

اأنه لم يكن  العلم  اأّي زمٍن م�سى. مع  اأماًل من  اأكثر  اليوم  ونحن 

هناك زمٌن ل اأمل لنا فيه. اإّن اهلل عّز وجّل يعلم اأّن قلوب الموؤمنين 

المجاهدين ل تعرف الياأ�س، لأّن القلب الذي ي�سكنه اهلل، والروح 

التي تت�سل به تعالى، ل يمكن اأن يت�سّلل اإليها ياأ�ٌس على الإطالق.

اليوم  ولكننا  فيه.  لنا  اأم��ل  ل  زم��ٌن  هناك  يكن  لم  ول��ذل��ك، 

اأّن دماء  اأي زمٍن م�سى. عندما نتطّلع حولنا نجد  اأماًل من  اأكثر 

مجاهدينا ُتنِتج، وُتنِجز، وتنت�سر وت�ستنه�س، وهذا يعود بالدرجة 

من القلب إلى كل القلوب
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اإلى الجهاد المخل�س والدامي الذي يبا�سره �سبابكم واإخوانكم  الأولى 

ليوث المقاومة الإ�سالمية. لكن نحن، يبقى علينا اأن نحمل هذا العطاء 

لنوّظفه، لنكّر�سه ونقّويه.

* مراقبة النف�ص واإخال�صها
ع��ب��اده غير  بع�س  ي��دي  اأم����ورًا على  ُي��ج��ري  اأح��ي��ان��ًا  ت��ع��ال��ى،  اهلل 

المخل�سين وذلك لما فيه خير لهذه الأمة، ولهذا الإ�سالم. لذا، ل يكفي 

اأن ُيجرَي اهلل الخير على اأيدينا لنظن اأن هذا دليل تام على اإخال�سنا، 

بل يجب اأن نفّت�س عن اإخال�سنا ب�سكٍل حثيٍث ودقيق. اإذا كنا حري�سين 

في  والعطاءات  والت�سحيات  الجهاد  لهذا  عظيمًة  الآثار  تكون  اأن  على 

الآخرة، يجب اأن ُنخل�س هلل عّز وجّل في ما نعمل. اإّن اهلل غيور، اإّن اهلل 

ل يقبل اأّي �سريٍك مهما كانت ن�سبُة ال�سراكة محدودة و�سئيلة. اأن يعمل 

اأحدنا عماًل �سالحًا، هذا مهم. ولكن الم�سكلة هي: {َواَل ُي�ْشِرْك ِبِعَباَدِة 

َربِِّه �أََحًد�} )الكهف: 110( يعني يجب اأن تكون العبادة، ويجب اأن يكون 

العمل خال�سًا لوجه اهلل عّز وجّل. هذا ما نحتاج اأن نراقب اأنف�سنا فيه 

بدقة متناهية وب�سكٍل حثيث. لأننا، اإن �ساء اهلل، اإْن تمكّنا جميعًا من اأن 

ُنخل�س النية في ما نعمل هلل وحده، �ستكون لنا هذه الآخرة الموعودة 

الطيبة، و�سُنقبل على عالٍم ل يوجد في اللغة األفاٌظ وكلماٌت قادرٌة على 

اأن ت�سفه، لذا، ُتخت�سر ال�سورة كّلها بمقولة: »فيها ما ل عيٌن راأت ول 

اأذٌن �سمعت ول خطر على قلب ب�سر«.

اأث��رًا،  اأق��وى  المخِل�سين  �سدقات  الإخال�س،  هذا  هو  نحتاجه  ما 

القلب الذي يسكنه اهلل ال 
ميكن أن يتسّلل إليها يأٌس 

على اإلطالق
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اأث��رًا...  اأقوى  المخل�سين  اأعمال  اأث��رًا،  اأقوى  المخِل�سين  دماء 

ولذلك القليل من العمل مع الإخال�س خيٌر من الكثير من العمل 

بال اإخال�س. ما نحتاجه هو اأن ُنخل�س هلل عّز وجّل في ما نعمل 

ليقبل اهلل هذا العمل.

*بالإخال�ص ين�صرنا اهلل
ت�سبح  وعندما  وج��ّل.  عزَّ  مقاومته،  هي  المقاومة  هذه  اإّن 

المقاومة مقاومته هو ين�سرها وهو ُيعينها وهو يوؤّيدها وهو الذي 

َ َقَتلَُهْم َوَما َرَمْيَت �إِْذ َرَمْيَت  يقاتل بها {َفلَْم َتْقُتُلوُهْم َوَلِكنَّ �للهّ

الموؤ�س�سة  ُتخل�س  وعندما   .)17 )الأن��ف��ال:  َرَم���ى}   َ �للهّ َوَل��ِك��نَّ 

اإلهيًة، هو يرعاها، هو يحّل م�ساكلها، هو  هلل، ت�سبح الموؤ�س�سة 

ُيخِرجها من الماآزق، هو يقّويها ويفتح اأمامها الآفاق.

*اإن�صان اإلهي
عّز  هلل  وخال�سًا  مخل�سًا  الإن�سان  ي�سبح  وعندما 

الإمام}  يقول  كما  اأو  هلل،  اإن�سانًا  ي�سبح  وجّل 

ي�سبح اإن�سانًا اإلهيًا، قلبه وعقله وعينه ويده و�سمعه 

اهلل  ين�سره،  اهلل  يرعاه،  اهلل   .
ّ
اإلهي فيه  ما  وكل 

يوؤّيده، اهلل ي�سّدده. األم يعدنا اهلل ذلك في القراآن: 

َ َلَمَع  {َو�لَِّذيَن َجاَهُدو� ِفيَنا َلَنْهِدَينَُّهْم �ُشُبلََنا َو�إِنَّ �للَّ

�ْلُمْح�ِشِنيَن} )العنكبوت: 69(. ما نحتاجه، اإن �ساء اهلل، 

هو هذا الإخال�س الموجود عند كثيرين.

واإن كانت الرتب والدرجات والعناوين والمقامات هي �سوؤون 

اعتبارية ولي�ست حقيقية ول قيمة لها، اأ�سماًء نحن �سّميناها، ما 

اأنزل اهلل بها من �سلطان، لكن كلما نزلنا في الرتب وكلما اقتربنا 

الذين  ال�سباب  اقتربنا من هوؤلء  وكلما  اأكثر،  النا�س  من عموم 

الإخال�س  �سنجد  المواقع،  يقتحمون  والذين  البندقية  يحملون 

بينهم، هوؤلء الذين يق�سون �ساعات واأيامًا طويلة في المناطق 

المحتلة، هوؤلء اأ�سدُّ اإخال�سًا هلل ولر�سوله.

*ر�صا اهلل من ر�صاهم
ال�سهداء،  اآب��اء  من  النا�س،  عموم  من  اقتربنا  كلما  كذلك 

من القلب إلى كل القلوب
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من اأمهات ال�سهداء، من هوؤلء الم�ست�سعفين والفقراء، واأغلبهم 

كنتم  ف��اإذا  �سافيًا،  �سنجده  البوؤ�س،  اأحزمة  في  يعي�سون  الذين 

�سدق  عن  تبحثون  كنتم  اإذا  النقاء،  وعن  الإخال�س  عن  تبحثون 

 R P ولأهل بيت ر�سول اهلل  تعالى ولر�سول اهلل  الحب هلل 

فت�سوا في هوؤلء عن الإخال�س، الذين ل ا�سم لهم ول عنوان ول 

درجة لهم. ل ُيمدحون ول ُيذكرون ول يقف لهم النا�س اإذا دخلوا 

هوؤلء هم  اأرواحهم.  وفي  هوؤلء،  قلوب  في  فت�سوا  المجال�س.  اإلى 

المخل�سون.

المخل�سين  مع  والعي�س  بالإخال�س  واإخ��وان��ي  نف�سي  اأو�سي 

نعرف  اأن  يجب  منهم.  والتعّلم  المخل�سين  ه��وؤلء  من  والتقّرب 

على  منهم،  القرب  على  نح�سل  اأن  يجب  نقّدرهم.  واأن  قيمتهم 

ر�ساهم، لأّن في ر�ساُهم ر�سا اهلل عّز وجّل ولي�س لأهداف دنيوية. 

يبت�سم  بعمٍل  تقوم  اأن  اأجمل  ما  �سهيد،  اأم  لك  تدعَو  اأن  اأجمل  ما 

هنا  الطهارة،  هنا  اهلل،  من  القرب  هنا  العظمة،  هنا  يتيم،  له 

الإخال�س، هنا ال�ستمرار.

ن�ساأل اهلل عّز وجّل لنا ولكم جميعًا ُح�سن العاقبة والتوفيق لكل 

طاعٍة وخير، وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

)*( من محا�سرة األقاها �سماحته بتاريخ 1995/2/4.

الهوام�ص

كلما اقرتبنا من الشباب الذين 
يحملون البندقية والذين 

يقتحمون املواقع، سنجد 
اإلخالص بينهم
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ال�صيخ تقي الدين اإبراهيم الكفعمي

يا نف�س!
 الدنيا اإذا تحّلت، اأنحَلْت، واإذا حّلت اأوَحَلت، فالحازم من جاد بما في يده، ولم يوؤّخر 

عمل يومه اإلى غده، والكّي�س من كان يومه خيرًا من اأم�سه، وعقل الذم عن نف�سه، وال�سقي 

من اغتّر بحاله، وانخدع لغرور اآماله، والجاهل ل يرتدع، وبالموعظة ل ينتفع .

يا نف�س!
البّر  ياأكل منه  وبوؤ�س، وهي عر�س حا�سر،  ّر  وقرارة كل �سُ النفو�س،  الدنيا �سرك   

والفاجر، فاأخوك في اهلل من هداك اإلى ر�ساد، ونهاك عن ف�ساد، واأعانك على اإ�سالح 

خراه، والمغبون من ا�ستغل بالدنيا 
ُ
المعاد، والحازم من لم ي�سغله غرور دنياه، عن العمل لأ

جهده، وفاته من الآخرة جّده.

يا نف�س!
 اأوقات الدنيا واإْن طالت ق�سيرة، والمتعة بها واإن كُثرت ي�سيرة. والخوف من اهلل في 

الدنيا، يوؤمن الخوف منه في العقبى، والمّتقي من اتقى من الذنوب، والمتنزه َمن تنّزه 

عن العيوب، وانتباه العيون ل ينفع مع غفلة القلوب، والعاقل من زهد في الدنيا الدنّية، 

ورغب في جّنة �سنّية .

يا نف�س!
ا�ستعدي ليوم ت�سخ�س فيه الأب�سار، وتفدم ]تعيى[ فيه الأب�سار ]الحجج[، واذكري 

هادم اللّذات، ومنّغ�س ال�سهوات، وداعي ال�ستات، ومفرق الجماعات، وُمبعد الأمنيات، 

يا نفس... استعدي ليوم الحساب

نصوص تراثية
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وُمدني المنّيات، والموؤّذن بالبين وال�ستات، واحذري الأمر المغلوب، والفاني المجبوب 

]المقطوع[، والنعيم الم�سلوب.
الأن���������ام ع����ل����م  ل������و  واهلل  ِل��م��ا ُخ��ل��ق��وا ل��م��ا ه��ج��ع��وا ون��ام��وااأم���������ا 

ع���ي���ون ق��ل��وب��ه��م ت����اه����وا وه���ام���وال��ق��د ُخ���ل���ق���وا ِل���م���ا ل����ْو اأب�����س��رت��ُه

وت������وب������ي������خ واأه��������������������وال ع����ظ����امح������ي������اة ث�������م م���������وت ث�������م ب���ع���ث

يا نف�س!
احذري اأن يخدعك الغرور بالحائل الي�سير، اأو ي�ستزّلك ال�سرور بالزائل الحقير، 

اأن تكوني  ر ِوزرك، وُيحبط اأجرك، واإياك  ُيقِبُح ِذكرك وُيكبِّ واإياك وفعل القبيح فاإنه 

على النا�س طاِعنة، ولنف�سك مداهنة، فتعظم عليك الحوبة، وُتحَرمي المثوبة .

يا نف�س!
اإياِك وطول الأمل، فكم من مغرور افتتنه اأمله، فاأف�سد عمله وقطع اأجله، فال اأمله 

اأدرك، ول ما فاته ا�ستدرك، واإياك والوقوع في ال�سبهات، والولوع بال�سهوات، فاإنهما 

يقتادانك اإلى الوقوع في الحرام، وركوب كثير من الآثام.

يا نف�س!
اأين الذين حازوا  اأقا�سي الِهمم؟!  اأين الذين كانت لهم الأمم، وبلغوا من الدنيا 

من الدنيا اأقا�سيها، وا�ستذلوا الأعداء وملكوا نوا�سيها؟! اأين من �سعى واجتهد، واأعّد 

واحت�سد، وبنى و�سّيد، وزخرف ونجد، وفر�س ومهد، وجمع وعدد؟! اأين ِك�سرى وقي�سر، 

وتبع وحمير؟! واأعظم الِعظات، العتبار بم�سارع الأموات .

يا نف�س!
الماأوى،  جّنة  باع  من  واأ�سقاهم  باقية،  للّذة  فانية،  لّذة  ترك  من  النا�س  اأ�سعد 

بمع�سية من معا�سي الدنيا، واأف�سل النا�س من ع�سى ورف�س دنياه، وقطع منها اأمله 

خراه، واأبعد النا�س من النجاح الم�ستهر باللهو والمزاح، واأبعدهم 
ُ
ومناه، وكان هّمه لأ

من ال�سالح الكذوب ذو الوجه الوقاح .

يا نف�س!
اأ�سل كل  فاإنها  الدنيا  واإّي��اك وحب  واآخ��ره محنة،  فتنة،  اأّول��ه  ف��اإّن  والهوى  اإّي��اك 

بالطمع،  يغتر  والعاقل من ل  بالخدع،  يغتّر  فالحازم من ل  بلّية،  خطيئة، ومعدن كل 

ومن باع نف�سه بغير الجنة، فقد عظمت عليه المحنة.

يا نف�س!
في  لك  ع�سمة  والتقوى  وفاتك،  بعد  ولذامك  حياتك،  في  لحامدك  مالك  اإن 

حياتك، وزلفى لك بعد مماتك، والمرء على ما قّدم قادم، وعلى ما خّلف نادم، واإن 

النف�س التي تطلب الرغائب الفانية لتهلك في طلبها، وت�سقى في منقلبها، والتي تجهد 

في اقتناء الرغائب الباقية لتدرك طلبها، وت�سعد في منقلبها.
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الغفلة 
ضالل 
النفوس

اآية اهلل ال�صيخ جوادي 

الآملي)حفظه اهلل(

*التخلية مقّدمة التحلية
اإّن معرفة الرذائل الأخالقّية �سرورّية 

ومفيدة عند طبيب الروح، كما اأن معرفة 

طبيب  عند  وم��ف��ي��دة  ���س��روري��ة  ال�سموم 

يعتقد علماء الأخالق اأّن الخطوات الأولى في 

الأخالقية  الرذائل  اإلى  التعّرف  الأخ��الق،  علم 

وتجنبها؛ ففي البداية يجب على الإن�صان معرفة 

الرذائل الأخالقّية والنف�صانّية ومن ثم طردها 

على �صكل الدفع اأو الرفع، بمعنى اأنه اإذا كان غير 

واجد لها، عمل لكي ل يبتلى بها، واإذا كان واجدًا 

لها، عمل لطردها.

وصايا العلماء
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البتعاد  من  يتمّكن  بذلك  لأن��ه  الج�سم؛ 

مخاطر  من  الآخرين  تحذير  ومن  عنها، 

الوقوع فيها. واإذا ما ابُتلي البع�س بها قّدم 

علماء  قال  هنا،  من  العالج.  طريق  لهم 

من  واجتنابها  ال��رذائ��ل  ت��رك  الأخ���الق: 

الرذائل  عن  النف�س  تْخلية  اأي  »التْخلية«، 

اأي  مة على »التحلية«  الأخالقية وهي ُمقدَّ

تحلية النف�س بالف�سائل الأخالقية.

يجب  اأن��ه  اإّل  ت��ام،  ال��ك��الم  ه��ذا  اإّن 

الرذائل  عن  التخلية  اأن  اإل��ى  اللتفات 

لأن  ب��ال��ف�����س��ائ��ل؛  ال��ت��ح��ّل��ي  ع��ن  تختلف 

الإن�سان،  طينة  في  متجّذرة  الف�سائل 

اأمور عر�سّية؛ وعندما  اأما الرذائل فهي 

تتعّلق روح الإن�سان ببدنه، فهي واإن كانت 

ولكنها  الأخالقية  ال��رذائ��ل  عن  منّزهة 

خلقت  بل  الف�سائل،  عن  خالية  لي�ست 

يعبر  والتي  الحق  نحو  الميل  ف�سائل  مع 

َوَما  {َوَنْف�ٍس  التوحيدّية:  بالفطرة  عنها 

َوَتْقَو�َها}  ُفُجوَرَها  َفاأَْلَهَمَها   * �َها  �َشوَّ

)ال�سم�س: 7 - 8(.

*موانع ال�صير وال�صلوك
الإن�سان  ف��روح  ت��ق��دم،  م��ا  على  ب��ن��اًء 

الوقت  في  هي  والتقوى  بالفجور  الملهمة 

النتيجة،  وف��ي  التوحيد؛  نحو  تميل  عينه 

اإذا تّم طرد هذه الرذائل العار�سة، تنمو 

الف�سائل الفطرية وتظهر على اأكمل وجه، 

ل بل باإمكان الإن�سان اكت�سابها واإكمالها.

فهي:  وال�����س��ل��وك  ال�سير  م��وان��ع  اأم���ا 

الو�ساو�س  كالغفلة،  النظرية:  ال��م��وان��ع 

العلمية، الظّن والعقل المتعارف.

والأنانية،  كالأهواء  العملية:  والموانع 

م�سائد ال�سيطان والدنيا.

اأول  ع��ن  بالحديث  ن��ب��داأ  يلي  وفيما 

الموانع اأي: الغفلة.

*الغفلة
ُذكرت الغفلة في علم الأخالق بعنوان 

باعتبارها  ال��ي��ق��ظ��ة  وُذك�����رت  »ال��م��ان��ع« 

وال�سير  النف�س  لتهذيب  �سروريًا«  »�سرطًا 

وال�سلوك  ال�سير  مقدمة  اأم��ا  وال�سلوك. 

إذا مّت طرد الرذائل العارضة، 
تنمو الفضائل الفطرية 
وتظهر على أكمل وجه
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ي��ل��ت��ف��ت  اأن  ف���ه���ي  ال���واج���ب���ة 

واأنه  ناق�س  اأن��ه  اإل��ى  الإن�سان 

»م�����س��اف��ر« وب��ح��اج��ة اإل���ى زاد 

البديهي  ومن  ومر�سد.  وراحلة 

اأن الإن�سان اإذا كان غافاًل وغير 

عارف باأنه م�سافر، فلن يتقدم، 

م�سلح  يقول  وكما  مكانه،  في  �سيبقى  بل 

والحرامي  اأمامك  »الحرم  الدين �سعدي: 

.
)1(

خلفك؛ فاإذا ذهبت فزت واإذا نمت ُمّت«

م�سافر  اأن��ه  يعلم  ل  ال��ذي  فالإن�سان 

واأن هناك من يكمن له، �سيتعر�س لهجوم 

وعمل  تحّرك  واإذا  نام،  اإذا  الطرق  قّطاع 

اإلى  و�سل  المنا�سب  ال��زاد  تح�سيل  على 

�سراحة  ال�سيطان  تحدث  وقد  المق�سد. 

َل��ُه��ْم  {الأَْق���ُع���َدنَّ  لالإن�سان  يكمن  اأن��ه  عن 

َر�َطَك �ْلُم�ْشَتِقيَم} )الأعراف: 16(. �شِ

*اليقظة تتطلب الحركة
الذين  عن  الدينية  العبارات  تتحدث 

بعنوان  وال�سلوك  ال�سير  اأه��ل  من  لي�سوا 

هو  وال�سكران  »ال�����س��ك��ارى«.  اأو  »ال��ن��ي��ام« 

الذي غلب »ال�سراب« عقله. من هنا، كان 

الم�سكرات  من  وال��م��ال  وال��غ��رور  المقام 

من باب اأنها تحجب وجه العقل ول ت�سمح 

لالإن�سان بالتيّقظ والحركة.

حول  ال�سعبانية  المناجاة  ف��ي  ج��اء 

اليقظة من نوم الغفلة: »اإلهي لم يكن لي 

حوٌل فاأنتِقَل به عن مع�سيتك اإّل في وقٍت 

.
)2(

اأيقْظَتني لمحّبتك« 

ن���ع���م، ه����ذه ال��ي��ق��ظ��ة ت��ت��ط��ّل��ب 

ال��ع��م��ل وب����ذل ال��ج��ه��د. ع��ن��دم��ا 

�سمع  اإلى  الأنبياء  اأ�سوات  ت�سل 

ك��ان  ل��و  ح��ت��ى  ت��وق��ظ��ه  �سخ�س، 

نائمًا. والأنبياء قد جاوؤوا لإيقاظ 

كان  اإذا  ولكن  النائمين.  النا�س 

اأ�سوات  فاإن  ثقياًل،  ال�سخ�س  نوم 

الأنبياء لن توقظه. لذلك خاطبت 

الر�سوَل  المقّد�سُة  الإلهيُة  الذاُت 

ِبُم�ْشِمٍع  �أَنَت  {َوَما   :P الأكرم 

ن ِفي �ْلُقُبوِر} )فاطر: 22(. مَّ

ال�����س��خ�����س،  ا���س��ت��ي��ق��ظ  اإذا 

واإذا  يتحّرك.  اأن  اأّن عليه  اأدرك 

لم يتحّرك وبقي على حال واحدة 

وصايا العلماء
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الر�سول  يقول  مغبون.  فهو  لحظتين،  في 

الأك����رم P: »م��ن ا���س��ت��وى ي��وم��اه، فهو 

.
)3(

مغبون«

*دائم الذكر ل ي�صتوي يوماه
الليل  »ال���ي���وم«  م��ن  المق�سود  لي�س 

وعليه  لليل.  المقابل  النهار  اأو  والنهار 

عند  لحظتان  اأو  �ساعتان  ا���س��ت��وت  اإذا 

ال�سخ�س، لحق به ال�سرر؛ لأنه فقد عمره 

ولكن  �سيء،  على  مقابله  في  يح�سل  ولم 

كما  تعالى  للحق  ال��ذك��ر  دائ���م  ك��ان  اإذا 

���َك  بَّ رَّ {َو�ْذُك�����ر  الكريم:  ال��ق��راآن  ج��اء في 

�ْلَجْهِر  َوُدوَن  َوِخيَفًة  عاً  رُّ َت�شَ َنْف�ِشَك  ِفي 

َن  اِل َواَل َتُكن مِّ ِمَن �ْلَقْوِل ِباْلُغُدوِّ َو�الآ�شَ

�ْلَغاِفِليَن} )الأعراف: 205( فلن ت�ستوي 

دقيقتاه اأو لحظتاه لأّنه �سيقترب من ذات 

اأن  اأكثر، وعندها �سيدرك  المقّد�سة  الإله 

كل مرتبة اأنق�س من المرتبة الالحقة واأن 

قيل:  لذلك  ال�سابقة.  من  اأكمل  الالحقة 

 .
)4(

المقربين« �سيئات  الأب���رار  »ح�سنات 

لل�سير  الأول  ال�سرط  فاليقظة،  هنا،  من 

على  وال��ع��زم  اليقظة  وب��ع��د  وال�����س��ل��وك. 

اأن��ه  ال�سالك  الإن�����س��ان  ي���درك  ال��ح��رك��ة، 

ومعرفة  ودل��ي��ل  وم��رك��ب  زاد  اإل��ى  بحاجة 

لأجل الحركة.

*الغفلة رج�ص الروح
�سير  موانع  اإحدى  التي هي  الغفلة  اإن 

الإن�سان نحو اهلل، عبارة عن الرج�س من 

الإم���ام  ي��ق��ول  ال��دي��ن.  ثقافة  نظر  وج��ه��ة 

�سالل  »الغفلة   :Q الموؤمنين  اأم��ي��ر 

.
)5(

النفو�س«

اأن  ال�سعبانية  المناجاة  من  وي�ستفاد 

جاء  الإن�سان.  لروح  رج�س  بمثابة  الغفلة 

الأئمة  ل�سان  على  المذكورة  المناجاة  في 

باإدخالي  »ف�َسَكْرُتَك   :R المع�سومين 

في كرمك ولتطهيِر قلبي من اأو�ساخ الغفلِة 

.
)6(

عنك« 

الف�سيلة  التعبير عن  اأن  البع�س  يظن 

وال���رذي���ل���ة الأخ��الق��ي��ي��ن ب���»ال��ط��ه��ارة« 

هذا  اأن  اإّل  ومجاز؛  كناية  هو  و»الو�سخ«، 

الظن باطل؛ لأّن لالإن�سان باطنًا بالإ�سافة 

في  تظهر  ال��ب��واط��ن  واأن  ال��ظ��اه��ر  اإل���ى 

القيامة.

*من�صاأ كّل اآفة
اآفة  كل  من�ساأ  داخلنا  عن  الغفلة  اإن 

في  وجد  ما  واإذا  الخارج.  من  بنا  تحيط 

فلن  واللتفات،  العتقاد  ح�سن  داخلنا 

ي�ساب  غ��اف��ل  ك��ل  لأّن  ال�����س��رر  ي�سيبنا 

ب�����س��ه��م. ج���اء ف��ي ال���رواي���ة ع��ن الإم����ام 

في  ي�ساد  َطير  »ما من   :Q ال�سادق 

برٍّ ول بحر ول ي�ساد �سيء من الوحو�س اإل 

.
)7(

بت�سييعه الت�سبيح«

ل  ال�ساعقة  »اإّن  اأي�سًا:   Q وعنه 

اإّن هذا   .
)8(

وج��ّل«  ع��زَّ  ذاك��رًا هلل  ت�سيب 

النوع من المعارف يترك اأثرًا تربويًا عدا 

عن البعد العلمي والعتقادي حتى ل نغفل 

الذي ال يعلم أنه »ناقص« 
أو أنه »مسافر« وأن عليه 

احلركة، فهو نائم وسيموت 
وهو يف حالة نوم
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 كل�ستان، الباب الثاني، الحكاية 11.( 1)

 مفاتيح الجنان، المناجاة ال�سعبانية.( 2)

 بحار الأنوار، المجل�سي، ج68، �س173.( 3)

 م. ن، ج25، �س205.( 4)

 �سرح غرر الحكم، ج1، �س369.( 5)

 مفاتيح الجنان، المناجاة ال�سعبانية.( 6)

 البحار،م. �س، ج61، �س24.( 7)

 م. ن، ج90، �س156.( 8)

 م. ن، ج69، �س227.( 9)

الهوام�ص

عن اهلل واآياته.

ي���ق���ول الإم��������ام ال�������س���ادق 

Q: »اإياكم والغفلة، فاإنه من 

.
)9(

غفل فاإنما يغفل عن نف�سه«

لأج��ل  فهو  الغفلة  ع��ن  الب��ت��ع��اد  اأم���ا 

ال��ت��ي تلحق روح  الأ���س��رار  الب��ت��ع��اد ع��ن 

الإن�سان. وعلى الإن�سان اأن يحّدد الموا�سيع 

ما  بناًء على  الآخ��ر  بعد  واح��دًا  والأحكام 

هو نافع و�سار. قال تعالى: {َوَمن َيْبَخْل 

 ،)38 نَّْف�ِشِه} )محمد:  َعن  َيْبَخُل  َفاإِنََّما 

ْن  نُف�ِشُكم مِّ ُمو� اِلأَ ويقول اأي�سًا: {َوَما ُتَقدِّ

ِ} )المزمل: 20(. َخْيٍر َتِجُدوُه ِعنَد �للَّ

*غفلة عن الروح
اإن الغفلة عن حفظ المال واأمثاله ذات 

�سرر دنيوي. اإّل اأن الغفلة عن تزكية الروح 

هي غفلة عن الروح بذاتها، تترتب عليها 

المال.  راأ�س  فقدان  تعادل  كبيرة  خ�سارة 

عندما يتحّدث اهلل تعالى عن البع�س باأنه 

َلِفي  �اْلإِن�َشاَن  �إِنَّ   * ِر  {َو�ْلَع�شْ »خا�سر«: 

ُخ�ْشٍر} )الع�سر: 1 - 2(، فهو لأن البع�س 

اأثر الغفلة.  ينف�سل عن حقيقة ذاته على 

ليوقع  اأرواحنا  ال�سيطان ي�سطاد  اإذا كان 

اأمامنا  الطريق  وليفتح  م�سائده  في  بها 

نحو المال الحرام والذهاب نحو الأماكن 

ما  خالل  من  تف�سل  مكائده  فاإن  الملوثة، 

يقوم به الإن�سان من اأعمال الخير.

 :Q عن اإلمام الصادق
»إياكم والغفلة، فإنه من غفل 

فإمنا يغفل عن نفسه«

وصايا العلماء
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  اأحكام القر�س

  اآداب االقترا�س

ا�شتهالكّية  ثقافة  االقترا�س:   

اأم �شرورة حياتية؟

  القر�س الم�شرفي: اآخر الحل�ل 

ال اأولها

فوائد القروض: أضرار
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ال�صيخ علي حجازي

في  ك��ث��ي��رًا  ال��ق��رو���ص  ح��رك��ة  تنت�صر 

الحالل  فيها  اختلط  وق��د  مجتمعاتنا، 

درا�صة  م��ن  م��وؤم��ن  لكّل  ب��ّد  ول  ب��ال��ح��رام، 

منها.  يحرم  ما  واجتناب  القر�ص  اأحكام 

وكّلما  الحاجة،  عدم  مع  مكروه  والقر�ص 

وكّلما  ال��ك��راه��ة،  ا�صتّدت  الحاجة  قّلت 

اأن  اإل��ى  الكراهة  قّلت  الحاجة  ا�صتدت 

وذلك  القترا�ص،  يجب  رّبما  بل  ت��زول. 

كحفظ  واج��ب  اأم��ر  عليه  توّقف  لو  فيما 

واإقرا�ص  نحو ذلك.  اأو  العر�ص  اأو  النف�ص 

خ�صو�صًا  الأكيدة  الم�صتحّبات  من  الموؤمن 

لما فيه من ق�صاء حاجة  الحاجة؛  لذوي 

الموؤمن وك�صف كربته.

الملف
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قد يقوم املقرتض بذكر مكان 
عمل ال يعمل فيه، ومع ذلك 
يّدعي أّنه يعمل فيه، وهذا 

كذب ال يجوز

1 - القر�ص الربوّي:
القر�س اإذا كان بدون فائدة فهو جائز. 

ويكون  رب���وّي،  فهو  ال��ف��ائ��دة  م��ع  ك��ان  واإن 

والمقِر�س  المقتِر�س  يوؤثم  تكليفًا،  حرامًا 

لو فعاله. ولكن مع الحرمة التكليفّية يكون 

القر�س �سحيحًا، لكن ل يجوز للمقِر�س اأن 

ياأخذ الفائدة.

2 - قر�ص الإ�صكان:
يقوم بع�س الموؤ�ّس�سات كبنك الإ�سكان 

اأن ي�ستري بيتًا لل�سكن  باإقرا�س من يريد 

تحديد  ويتّم  ذل��ك(،  نحو  اأو  �سّيارة  )اأو 

مّدة )وهي طويلة غالبًا( لت�سديد القر�س، 

المعاملة  بفائدة معّينة. حكم هذه  ويكون 

يّت�سح من خالل النقاط الأربع التالية:

يحتاج  المعامالت  بع�س  اإّن  �الأول���ى: 

المقتر�س وتعيين  اإلى تحديد مركز عمل 

مكان  بذكر  المقتر�س  يقوم  وقد  راتبه. 

عمل ل يعمل فيه، ومع ذلك يّدعي اأّنه يعمل 

فيه، وهذا كذب ل يجوز. وال�سطرار اإلى 

البع�س  اأّن  كما  الكذب.  يجّوز  ل  القر�س 

وهذا  واقعًا،  يتقا�سونه  ل  راتبًا  يذكرون 

-اأي�سًا- كذب محّرم.

حرام  الفائدة  ا�ستراط  اإّن  �لثانية: 

ت��ك��ل��ي��ف��ًا، ي��اأث��م ال��م��ق��ت��ِر���س وال��م��ق��ِر���س 

با�ستراطها ودفعها وقب�سها. لكن يمكن 

والإث��م  الحرمة  يرفع  اأن  للمقتِر�س 

فعند  الزيادة،  دفع  ينوي  ل  ب��اأن 

ي�ستح�سر  المعاملة  و���س��ول 

وينوي  نف�سه،  في  الأم��ر  هذا 

الفائدة، فحينها  اأن ل يدفع  جّدّيًا 

يرتفع الإثم عن المقتر�س حّتى واإن كان 

يعلم باأّنهم �سياأخذونها منه.

المقتر�س  يجد  ل  عندما  �ل��ث��ال��ث��ة: 

مجاًل لعدم دفع الفائدة فيجوز له دفعها 

لأّنه مقهور على ذلك.

�ل���ر�ب���ع���ة: ل ي��ج��وز ل��ل��م��ق��ِر���س اأخ��ذ 

الفائدة على كّل حال.

3 - قر�ص التعليم:
تاأمين  خ��دم��ة  ال��ب��ن��وك  بع�س  ي��ق��ّدم 

اأن ي�سع الأب مبلغًا  التعليم لالأولد، وهي 

ياأخذ  اأن  على  �سهر،  كّل  معّينًا  المال  من 

مع  �سنة(،   16( م��ّدة  بعد  كاماًل  المبلغ 

المودع،  المبلغ  على  البنك  يدفعها  فائدة 

قبل  المبلغ  ي�سحب  اأن  للمودع  يحّق  ول 

ويكون  بينهما،  عليه  المّتفق  الوقت  حلول 
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المال هدّية للولد من بداية و�سعه؛ ليكمل 

تعليمه الجامعّي عندما يكبر. وحكم هذه 

الم�ساألة من خالل �سورتين:

�الأولى: اإذا كان العقد هو اإيداع وكان 

ال��زي��ادة  على  الح�سول  بق�سد  الإي����داع 

فهو حرام، وكان الربح من الربا المحرم 

تلك  الب���ن  ول  الأب  يملك  ول  ���س��رع��ًا، 

الزيادة.

�لثانية: اإذا كان اإيداعًا لح�ساب البن 

ولم  الم�ستقبل،  في  تعليمه  تاأمين  بق�سد 

فهو  الزيادة،  على  الح�سول  بق�سد  يكن 

جائز، ويملك البن الزيادة ول يجب عليه 

تخمي�سها لأنه حينئٍذ تكون هدية.

4 - �صندات الخزينة:
اأوراق  ع��ن  ع��ب��ارة  الخزينة  �سندات 

طريق  ع��ن  )كلبنان(  ال��دول��ة  ت�سدرها 

البنك، تحت عنوان: الكتتاب في �سندات 

الخزينة، ي�ستريها ال�سخ�س بمبلغ معّين، 

هذا  وي�ستحّق  ال�سرائّية،  بالقيمة  ُي�سّمى 

ال�سند بعد �سنة من تاريخ �سرائه مع زيادة 

بالقيمة  ُتعرف  نف�سه،  ال�سند  في  معّينة 

الم�ستري في  اإلى ح�ساب  ال�سمّية، تحّول 

البنك. وهذه المعاملة ربوّية، وهي حرام.

5 - بيع ال�صيك:
اأو  �سيك  الأ�سخا�س  اأحد  مع  كان  اإذا 

من  معّين  بمبلغ  اآخ��ر،  �سخ�س  من  �سّك 

ال��م��ال، وت��اري��خ �سرفه م��وؤّج��ل اإل��ى اأج��ل 

معّين، واأراد �ساحبه اأن يبيع هذا ال�سيك 

اأو ال�سّك قبل حلول اأجله، بمبلغ اأقّل مّما 

هو مكتوب فيه، في الم�ساألة �سورتان:

كتب  ل��م��ن  ال��ب��ي��ع  ك���ان  اإذا  �الأول�������ى: 

كانت  من  اإلى  بمعنى  ال�سيك،  اأو  ال�سّك 

ذّمته م�سغولة بالمال المذكور في ال�سيك 

منه  م��ان��ع  ول  ذل���ك،  فيجوز  ال�����س��ّك  اأو 

�سرعًا.

�سخ�س  اإل��ى  البيع  كان  اإذا  �لثانية: 

اأو ال�سّك فال  ثالث غير من كتب ال�سيك 

ي�سّح ذلك، ويكون البيع باطاًل.

*ا�صتحباب دفع الزيادة
واأّما  ال�سرط،  مع  الزيادة  تحرم  اإّنما 

اإعطاء  للمقتر�س  فيجوز  ال�سرط  ب��دون 

م�ستحّب  ه���و  ب���ل  ل��ل��م��ق��ِر���س،  ال���زي���ادة 

ح�سن  من  ال��زي��ادة  دف��ع  لأّن  للمقتر�س؛ 

اأح�سنهم  ال��ن��ا���س  وخ��ي��ر  الق�ساء، 

ق�ساًء.

حترم الزيادة مع الشرط، وأّما 
بدون الشرط فيستحب للمقرتض 

إعطاء الزيادة للمقِرض

الملف
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*القر�ص عقٌد مع اهلل
القرو�س  اإل��ى  الحاجة  ال��ي��وم  ك��ُث��رت 

ن�سبة لتدهور الحياة القت�سادية و�سغوط 

الإن�سان  يبقى  وك��ي  ال��ف��رد.  على  الحياة 

ال�سرع  ر�سم  ال�سليم،  ال�سرع  اإطار  �سمن 

من  غيره  ع��ن  وم��ّي��زه  ل��ه،  خا�سًا  اإط����ارًا 

وهو  ت��ع��ال��ى،  م��ع اهلل  ب��اأن��ه عقد  ال��ع��ق��ود 

اإق��را���س هلل ع��زَّ وج��ل. وذل��ك اإ���س��ارة اإلى 

الحّث على ق�ساء حاجة الإن�سان الموؤمن. 

المحتاجين  جانب  اإل��ى  نف�سه  اهلل  »ي�سع 

بطلبه  لهم  القر�س  فيطلب  القر�س  اإل��ى 

و�سامنًا  كفياًل  نف�سه  يجعل  وك��اأن��ه  ل��ه، 

ن َذ� �لَِّذي ُيْقِر�ُس  للمحتاجين، لقوله: {مَّ

.
)1(

ا َح�َشًنا} )البقرة: 245(« َ َقْر�شً �للهّ

*الفرق بين القر�ص وال�صدقة
ول  والغني،  للفقير  ُتعطى  ال�سدقة 

آداب االقتراض
زهرة بدر الدين

ت�صتدعي  والذي  المالّية  المعامالت  اأ�صكال  اأحد  القر�ص  يعتبر 

خا�ص  ب�صكل  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ح��ي��اة  ف��ي  ل��ظ��ه��وره  اإل��ي��ه  ال��ح��اج��ة 

والقت�صادية ب�صكل عام، وُتراعى فيه م�صالح الفرد والمجتمع. لذا، 

التعامل وذكر  ال�صرع الإ�صالمي بتو�صيف خا�ص من حيث  فقد و�صفه 

اأحكامًا خا�صة له و�صوابط لتنفيذه.
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ي�سترط فيها الفقر واإن كان لحاظ الفقر 

تعالى  اهلل  بيد  تقع  ال�سدقة  لأن  اأف�سل. 

عليه.  ق  المت�سدَّ مع  ولي�س  معه  وعالقتها 

حاجة  ع��ن  اإّل  ي��ك��ون  ل  ال��ق��ر���س  بينما 

واحتياج اإليه فيكون المقتر�س اأ�سّد حاجة 

القر�س  كان  ولهذا  عليه،  ق  المت�سدَّ من 

عليه  والحّث  للتاأكيد  تعالى  هلل  اإقرا�سًا 

اأكثر من ال�سدقة.

 :Q ورد عن الإم��ام ال�سادق 

»م���ك���ت���وب ع��ل��ى ب����اب ال��ج��ن��ة: 

والقر�س  بع�سرة  ال�سدقة 

�سار  واإنما  ع�سرة.  بثمانية 

ال�سدقة  من  اأف�سل  القر�س 

لأّن الم�ستقر�س ل ي�ستقر�س اإّل 

من حاجة، وقد يطلب ال�سدقة من ل 

.
)2(

يحتاج اإليها«

*القر�ص الح�صن
ذكرت كلمة القر�س في القراآن خم�س 

مرات، وفي كل مرة ُقّيدت ب�سفة الح�سن، 

وذلك اإ�سارة اإلى:

1 - خلو�سه من اأي نوع من اأنواع الربا. 
المقر�س،  المال لن يخ�سره  اإن هذا   -  2

ول��ن  ت��ع��ال��ى،  اهلل  م��ع  تعامله  لأن 

يخذله و�سيرجعه اإليه. ولكون التعامل 

له  �سيت�ساعف  القر�س  فاإن  اهلل،  مع 

اأيقن الإن�سان  اأ�سعافًا كثيرة، واإذا ما 

بذلك، فاإنه �سيت�سجع اأكثر اإلى اإقرا�س 

الموؤمن وق�ساء حاجته.

لأّن  المقتر�س،  على  ال��ِم��ّن��ة  ع��دم   -  3
اأن يمّن على  القر�س هو هلل ولي�س له 

اأقر�سهم  اأو  �ساعدهم  باأنه  الآخرين 

يكون عمله  وبذلك  الخا�س.  ماله  من 

خال�سًا لوجهه الكريم.

ي��ت��وق��ف تلّقي  اإن���ه »ك��م��ا  ب��ل 

دقة  الفي�س الإلهي على ال�سّ

يتوقف  ك��ذل��ك  وال���ب���ذل، 

وا�ستعادة  الإق��را���س  على 

اأ���س��ل ال��م��ال م��ن دون زي���ادة وه��و ما 

.
)3(

ي�سمى بالقر�س الح�سن«

للقر�س  اأن  ق��راءت��ي  ال�سيخ  وي��ذك��ر 

عّدة،  وبركاٍت  فوائَد  الح�سن 

 :Q اإلمام الصادق
الصدقة  من  أفضل  »القرض 
ألّن املستقرض ال يستقرض 

إّلا من حاجة، وقد يطلب 
الصدقة من ال يحتاج إليها«

الملف
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ماء  ويحفظ  المحبة،  في  يزيد  اأنه  منها: 

وي�سلح  الإف��ال���س،  دون  وي��ح��ول  ال��وج��ه، 

ويحول  المجتمع،  في  القت�سادي  الو�سع 

دون رواج الربا، وي�سبط الحر�س والبخل، 

.
)4(

وين�سر ثقافة التعاون في المجتمع

*�صروط القر�ص الح�صن
للقر�س  اأن   

)5(
البيان مجمع  في  ذك��ر 

الح�سن �سروطًا عدة، وهي اأن:

1 - يكون القر�س من المال الحالل.
ل  ال��ذي  ال�سليم  المال  من  ُي�سرف   -  2

عيب فيه.

3 - يكون للم�ساريف ال�سرورّية.
4 - ل ت�سوبه مّنة من اأحد.
5 - يكون بعيدًا عن الربا.

6 - ُينفق بمحبة واإيثار.
7 - ُينفق ب�سرعة من دون تواٍن وتراٍخ.

8 - ي�سكر المقر�س اهلل تعالى على مّنته 
ونعمته تلك.

9 - ُينفق �سّرًا.
ويحافظ  المقتر�س  كرامة  ُت�سان   -  10

على ماء وجهه من الذّل والأذى.

*اآداب القر�ص والقترا�ص
اأوًل: اإنظار المع�صر: 

ت�سديد  ال��م��ق��ت��ر���س  ي�ستطع  ل��م  اإن 

ي�ستحّب  فاإّنه  الأج��ل،  حلول  عند  القر�س 

ل��ل��ُم��ق��ِر���س اإن���ظ���اره واإم��ه��ال��ه اإل���ى حين 

فاإّن  الأم��ر  هذا  لأهمية  ونظرًا  المقدرة. 

َك��اَن  {َو�إِن  بقوله:  ذل��ك  ذك��ر  تعالى  اهلل 

َمْي�َشَرٍة} )البقرة:  �إَِلى  َفَنِظَرٌة  ُع�ْشَرٍة  ُذو 

�إَِلى َمْي�َشَرٍة}  280(. وُيراد من {َفَنِظَرٌة 
اإمهاله وال�سبر عليه اإلى اأن تتي�ّسر اأموره. 

الذي  القر�س  عليها  ينطبق  الآي��ة  وه��ذه 

اأمد محّدد، فاإذا ما انتهى هذا الوقت  له 

المحدد فاإنه يجب على المقتر�س اأن ي�سّدد 

ل�سبب  ي�ستطع  لم  واإْن  للمقِر�س،  القر�س 

ُع�سر في و�سعه المادي، وعدم قدرته على 

ليوؤّدب  الت�سديد، فاإن الأدب القراآني جاء 

العبد باإمهال المقتر�س وال�سبر عليه اإلى 

�سبر  اإن  فاإنه  المادي،  و�سعه  يتح�سن  اأن 

عليه فاإن اهلل تعالى �سيجزيه الح�سنى.

وق���د ذك����رت ال���رواي���ات ن��م��اذج من 

»الجزاء الح�سنى« منها:

�أ- �إمهال كل يوم يعادل �شدقة: فقد جاء 

اأنظر  »من   :P الأكرم  الر�سول  عن 

إن مل يستطع املقرتض تسديد 
القرض عند حلول األجل، 

فإّنه يستحّب للُمقِرض إنظاره 
وإمهاله إىل حني املقدرة

35

م
 2

01
4 

ل
و

يل
/�أ

 2
76

د 
د

ع
ل
�



وردت روايات عّدة وآيات قرآنية 
تؤّكد على أهمّية توثيق الّدين

مع�سرًا كان له في كل يوم �سدقة بمثل 

.
)6(

ما له عليه حتى ي�ستوفي حقه«

قال:  ي�سار  بن  ف�سيل  عن  ورد  واأي�سا 

»قال الإمام ال�سادق Q: ما من موؤمن 

اأقر�س موؤمنًا يلتم�س به وجه اهلل اإّل ح�سب 

اهلل له اأجره بح�ساب ال�سدقة حتى يرجع 

.
)7(

اإليه ماله«

فاإّن �سبره عليه بمثابة �سدقة بمقدار 

حتى  كذلك  ويبقى  اأقر�سه  ال��ذي  المال 

ي�سترد ماله.

عن  ورد  وي��رح��م��ه:  بظله  �لل  يظله  ب- 

الإم����ام ال�����س��ادق Q: اأن���ه ق��ال: 

اإّل  يوم ل ظّل  اأن يظّله اهلل  اأراد  »من 

اأن  النا�س  فهابه  ثالثًا-  -قالها  ظّله 

ي�ساألوه، فقال: فلينظر مع�سرًا اأو ليدع 

.
)8(

له من حقه«

اأنه   P الر�سول  عن  �إج��اب��ة دع��وت��ه:  ج- 

قال: »من اأراد اأن ت�ستجاب دعوته واأن 

.
)9(

تك�سف كربته فليفّرج عن مع�سر«

ثانيًا: عدم اإهمال المقتر�ص:

توؤكد الروايات  في الوقت نف�سه الذي 

المقتر�س  اإمهال  على  ال�سريفة  والآي��ات 

يهمل  ل  اأن  ي��ج��ب  اأن����ه  اإّل  ال��م��ع�����س��ر، 

اأجله،  حلول  عند  القر�س  اأداء  المقتر�س 

واللتزام  لت�سديدِه  اإمكانِه  قدر  ي�سعى  بل 

في  ُذكر  وقد  للت�سديد.  المحددة  بالمدة 

لت�سديد  ال�سعي  المقتر�س  على  اأّن  الفقه 

قر�سه حتى لو ا�ستلزم بيع ما يملك اإّل ما 

ة  الخا�سّ حاجياته  وهي  ال�سرع،  ا�ستثناه 

وال�سرورّية ومنزله منها.

للمقتر�ص من ح�صن  الزيادة  ثالثًا: 

الق�صاء:

محّرمة  القر�س  على  تطراأ  زيادة  كّل 

وتعّد من الربا لأنها ل�سالح المقِر�س، اأما 

الملف
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َتحُرم،  فال  للمقتر�س  تكون  التي  الزيادة 

الق�ساء،  ح�سن  من  وتعتبر  ُت�ستحب  بل 

.
)10(

وخير النا�س اأح�سنهم ق�ساًء

لحاجة  اإّل  القترا�ص  عدم  رابعًا: 

�صرورية:

يكره القترا�س مع عدم الحاجة اإليه، 

وتقّل الكراهية مع وجود حاجة تدعو اإليه، 

اإلى  الكراهة  ا�ستدت  الحاجة  قّلت  وكلما 

اأن تزول، بل ربما وجب لو توقف عليه اأمر 

.
)11(

واجب كحفظ نف�سه اأو عر�سه

القر�ص  اأو  ال��دي��ن  توثيق  راب��ع��ًا: 

بال�صمان اأو الرهن:

وردت روايات عّدة واآيات قراآنية توؤّكد 

على اأهمّية توثيق الّدين، منها قوله تعالى: 

َكاِتًبا  َتِجُدو�ْ  َوَل��ْم  �َشَفٍر  َعلَى  ُكنُتْم  {َو�إِن 

ْقُبو�َشٌة} )البقرة: 283(. َفِرَهاٌن مَّ

حالة  ف��ي  ال��ح��ك��م  ه���ذا  يخت�ّس  ف��ال 

كّل  ي�سمل  عام  حكم  هو  بل  فقط،  ال�سفر 

حالت القترا�س والدين.

بال�سمان  يكون  فقد  اأ�سكال،  وللتوثيق 

اإن�سان  دْي��ن  ي��وؤدي  ب��اأن  اإن�سان  يتعهد  اأن 

وبهذا  وال�سنة  بالكتاب  وارد  وه��ذا  اآخ��ر. 

لآخر  م��ال  »تمليك  ب��اأن��ه:  القر�س  ُع��رف 

اأداوؤه  عهدته  على  يكون  ب��اأن  بال�سمان 

.
)12(

بنف�سه اأو بمثله اأو قيمته«

خام�صًا: الإح�صان اإلى المقر�ص:

باإح�سان  النظر  اأي�سًا،  الآداب،  من 

م�ساعدته  على  يكافئه  باأن  المقر�س  اإلى 

اأن  وي�ستحّب  ال��ج��زاء،  باأح�سن  ويجازيه 

ويكره  فعله،  على  له  ج��زاًء  مبلغًا  يعطيه 

للمقر�س اأخذه خ�سو�سًا اإذا كان اإقرا�سه 

.
)13(

لأجل ذلك

�لخاتمة: اإذًا، تبين اأن للقر�س اأبعادًا 

ارتباط  وله  وعبادّية،  واجتماعّية  فردّية 

خالل  من  تعالى  اهلل  مع  بالعالقة  وثيق 

ج��اءت  وكلما  ال��ن��ا���س.  وم�ساعدة  خدمة 

دائمًا  و�سفت  ال��ق��راآن  في  القر�س  كلمة 

اآداب  مجموعة  اإل���ى  اإ���س��ارة  »بالح�سن« 

تحفظ ماء وجه المقتر�س وتزيد ارتباط 

تلم�س  خ��الل  من  تعالى  اهلل  مع  الإن�سان 

روح العبودية وال�ست�سعار باأنه يقر�س اهلل 

تعالى، وبذلك يت�ساعف ماله فال ينق�س، 

وتكون له بذلك اآثار دنيوية واأخروية.

 تف�سير النور، قراءتي، ج9، �س451.( 1)

 ميزان الحكمة، الري�سهري، ج8، �س124.( 2)

 تف�سير النور، م.�س، ج9، �س462.( 3)

 م.ن، �س450.( 4)

 مجمع البيان، الطبر�سي، ج9، �س301.( 5)

 ميزان الحكمة، م.�س، ج8، �س125.( 6)

 الكافي، الكليني، ج4، �س36.( 7)

 م.ن، �س37.( 8)

 م.ن، �س126.( 9)

 تحرير الو�سيلة، الإمام الخميني، ج1، �س615.( 10)

 م.ن، �س613.( 11)

 م.ن.( 12)

 م.ن، �س615.( 13)
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*عرو�ص... والقر�ص واحد
اأ�سكالها،  وتختلف  ال��ق��رو���س  تتنوع 

في  اأخ���رى  وِج��ه��اٌت  الم�سارف  وتتفنن 

لبنان،  �سهد  وق��د  ال��ع��رو���س��ات.  تقديم 

 ،
)1(

موؤخرًا، زيادة ملحوظة في هذا المجال

ح��ي��ث ت��ت��ن��اف�����س ال��ب��ن��وك في 

االقت�راض:
اس�ت�هالكّي�ة ثقاف�ة 
أم ض�رورة حي�اتي��ة؟
في  ما  »ا�صرف  لمقولة  النتقادات  ه  ُتوجَّ كانت  لطالما 

التدبير  �صوء  تعبيرًا عن  كونها  الغيب«،  في  ما  ياأتك  الجيب 

الذي  لالأمور  الطبيعي  المنطق  خالف  وكونها  المعي�صة،  في 

الحياة...  في  للطوارئ  ح�صابًا  الإن�صان  يح�صب  اأن  يفر�ص 

�صيادة  بعد  المقولة  هذه  على  نترّحم  بداأنا  اليوم  ولكننا 

ممار�صة »ا�صرف ما في الغيب ياأتك ما في الجيب«، من خالل 

القترا�ص باأنواعه المختلفة...

)*(
�صحر م�صطفى

عناوين  تحت  القرو�س  من  باقات  تقديم 

مختلفة، كلها تقوم على اللعب على عوامل 

تدفعهم  الأف�����راد،  ع��ن��د  م��ه��م��ة،  نف�سّية 

لإ�سباع توقهم نحو اقتناء كل ما يتمّنونه.

فنجد، على �سبيل المثال، اأحد البنوك 

يطرح قر�سًا تحت عنوان »اأمنية«، وبح�سب 

الإعالن »فاإن القر�س يتوافق مع حاجات 

الم�ستهلكين، حيث اأ�سبح ممكنًا الح�سول 

على تمويل الأفراد باأ�سهل ال�سروط وباأقل 

التكاليف«.

الدخل  لذوي  ومغريات  *قرو�ص 
المحدود

ت��ت��وّج��ه ال��م�����س��ارف ال��ت��ج��اري��ة من 

ال�ستهالكية  ال�سخ�سّية  القرو�س  خالل 

اإل���ى ذوي ال��دخ��ل ال��م��ح��دود، ال��ذي��ن 

الملف
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بال�سفر  يحلمون 

والتعّلم  وال����زواج 

الترفيه  ح��ّت��ى  اأو 

ع�����ن اأن���ف�������س���ه���م، 

لل�سيولة  ويحتاجون 

ال���م���ال���ي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق 

ذلك. وتتنوع القرو�س 

ال�سكني،  القر�س  بين 

ال�سخ�سي،  وال���ق�ر�س 

وق�����ر������س ال�������س���ي���ارة، 

وق������ر�������س ال���ت���ع���ل���ي���م، 

وقر�س  التجميل،  وق��ر���س 

الخ�سوبة، وما اإلى هنالك من العرو�سات 

متجدد،  ب�سكل  ي��وم��ي��ًا،  تطالعنا  ال��ت��ي 

وتتناف�س الم�سارف لالإعالن عنها.

التي  الئ��ت��م��ان  بطاقات  ع��ن  ناهيك 

راتبك  على  يزيد  ما  �سحب  من  تمّكنك 

تمكنك  التي  وحتى  �سعفين،  اأو  ب�سعف 

اأّي  لديك  يكون  اأن  دون  مبالغ  �سحب  من 

المبالغ  بتغطية  وتقوم  م�سرفي،  ر�سيد 

زي���ادة  م��ع  ط��ب��ع��ًا  ب��ع��د  فيما  الم�سحوبة 

والنتيجة  الفائدة...  ترتبها  التي  المبالغ 

لجهات  �سهرية  دفعات  واح��دة،  النهائية 

في  اإيفائها  اإمكانية  دون ح�ساب  مختلفة، 

كثير من الأحيان.

*ثقافة عالمّية
والواقع اأن ثقافة ال�ستدانة هي ثقافة 

من  اأ�سرة  مثاًل:  �سوي�سرا  ففي  عالمّية. 

 % و5  م�ستدينة،  اأ�سرة  هي  ع�سرة  اأ�سل 

على  ال�سيطرة  ي�ستطيعون  ل  ال�سكان  من 

.
)2(

َهو�سهم ال�سرائي

اأما على �سعيد العالم العربي، فنذكر 

تبين   ،
)3(

تون�س ف��ي  اأج��ري��ت  اإح�سائية 

بنتيجتها اأن 85 % من التون�سيين مدينون 

ا�سُتعمل  وق��د  ل��الأق��ارب.   % و32  للبنوك 

ل�سراء  القرو�س  تلك  من   %  80 حوالي 

الباقي  وتوجه  م�سكن،  تح�سين  اأو  م�سكن 

وقد  ا�ستهالكية.  واأم��ور  �سّيارة  اقتناء  في 

التون�سي  اأن  اإلى  نف�سها  الدرا�سة  اأ�سارت 

ياأتي على كل راتبه ال�سهري قبل الخام�س 

ع�سر من كل �سهر، وذلك باإنفاقه اأكثر من 

دخله، ل ل�سيء اإّل لمجرد الإنفاق ولرغبته 

في ذلك حتى يت�سنى له »اإثبات وجوده«...

على  �ساملة  درا�سات  غياب  ظل  وفي 

معلومات  م��ن  عّينة  نذكر  لبنان  �سعيد 

اللبنانية  البنوك  اأحد  من  عليها  ح�سلنا 

الكبيرة، تفيد اأن 35 % من عمالء البنك 

لديهم قرو�س، غالبيتها قرو�س �سخ�سية 

لأمور ا�ستهالكية...

تتوّجه املصارف التجارية من خالل 
القروض الشخصّية االستهالكية 

إىل ذوي الدخل احملدود
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*من ال�صروريات اإلى الكماليات
وت��ط��ول لئ��ح��ة الأرق�����ام ف��ي مختلف 

عند  ع��ام  اتجاه  اإل��ى  ت�سير  كّلها  ال���دول، 

التجاه  هذا  واأن  القترا�س،  نحو  النا�س 

بداأ يتحول ب�سكل كبير من ال�سرورّيات اإلى 

لالقترا�س  يندفعون  فالنا�س  الكمالّيات، 

وتحت  المنفتح،  الحياة  نمط  تاأثير  تحت 

الترويجّية  والعرو�س  الإع��الن��ات  �سغط 

للكثير من المنتجات وال�سلع ال�ستهالكية، 

القرو�س  على  الح�سول  �سهولة  ظل  في 

والتمويل.

نغفل  اأن  الأح���وال،  كل  في  يمكننا،  ل 

الأ�سر  من  للكثير  القت�سادي  الو�سع  اأن 

�سعب، واأن الإنفاق، في الدول التي نعي�س 

الطبابة  مثل  الأ�سا�سية  الأمور  على  فيها، 

مع  وخا�سة  مرتفع  والم�سكن،  والتعليم 

ال�ستدانة  هل  ولكن  الدولة.  رعاية  غياب 

ن�ساأل  وه��ل  والأن�سب؟  الوحيد  الحل  هي 

كان  اإذا  الق��ت��را���س  عند  دائ��م��ًا  اأنف�سنا 

اأم  حقيقية  ل��ح��اج��ة  ه��و  ال��ق��ر���س  ه���ذا 

لحاجات وهمية يخلقها الإعالن والت�سويق 

ال�ستهالكي؟

في  وب����اٌء  ال��ف��رد  ع��ل��ى  *عبٌء 
المجتمع

م��ع الأ����س���ف ف����اإن الق��ت��را���س يدفع 

ب�سهولة  يمكنهم  ب��اأن��ه  لالعتقاد  النا�س 

مكانتهم  ورف��ع  حياتهم  م�ستوى  تح�سين 

زائف،  العتقاد  هذا  ولكن  الجتماعية. 

لأّن ذلك يتحقق لفترة موؤقتة، يغرق بعدها 

ال�سهرية  الأق�ساط  من  بحر  في  المدين 

على  ق��درت��ه  يفوق  بما  كاهله  ُتثقل  التي 

ال�سداد، ويوقعه في الكثير من الم�ساكل.

تداعياتها  تتعّدى  ال�ستدانة  وثقافة 

اإلى وباء اجتماعي، يهّدد  الأفراد لتتحّول 

وين�سئ  ال��ف��رد،  اإنتاجّية  ويقّل�س  الأ���س��ر 

جياًل غير م�سوؤول. هذا ناهيك عن القلق 

الأ�سر  تعي�سه  ال��ذي  والك��ت��ئ��اب  وال��ت��وت��ر 

ال�سهري،  ال�سداد  ل�سغط  نتيجًة  الَمدينة 

ل�سلع  ال��ق��رو���س  ت��ك��ون  عندما  وبخا�سة 

الأ�سياء  �سراء  متعة  فتذهب  ت�ستهلك، 

الجديدة ليبقى عناء الدفع م�ستمرًا 

لأ���س��ه��ر وح��ت��ى ل�����س��ن��وات، مع 

التي  الإ���س��اف��ي��ة  الأع���ب���اء 

االقرتاض يدفع الناس 
لالعتقاد بأنه ميكنهم 

بسهولة حتسني مستوى 
حياتهم ورفع مكانتهم ولكن 

هذا االعتقاد زائف

الملف
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تفر�سها الفوائد الم�سرفية...

اأ�سخا�س يعلنون  اأخبار  تطالعنا يوميًا 

اأمام  مك�سوفين  ي�سبحون  اأو  اإفال�سهم، 

البنوك، مع ما ي�ستتبع ذلك من ماآ�ٍس على 

بهم،  المحيطة  والدائرة  �سرهم 
ُ
اأ �سعيد 

ولالأ�سف نعتقد دائمًا اأن الأمر يح�سل مع 

غيرنا ول يمكن اأن يح�سل معنا.

*لمواجهة ثقافة ال�صتدانة
لثقافة  الكبير  المد  هذا  نواجه  وحتى 

ال�ستدانة ل بد لنا من:

1 - القيام بو�سع موازنة �سهرية نحت�سب 
ونحاول  وم�ساريفنا،  يِرُدنا  ما  فيها 

التوفيق بين المداخيل والم�ساريف.

م�ساريفنا،  لأول��ّي��ات  �سّلم  تحديد   -  2
واأخ��رى  لل�سروريات  لئحة  واإع���داد 

للكماليات.

كمالي  منتج  اأّي  �سراء  عن  البتعاد   -  3
بالتق�سيط.

ملّحة  ����س���رورة  وج���دن���ا  ح���ال  ف���ي   -  4
المو�سوع  درا���س��ة  يجب  لالقترا�س، 

نقع  ودق��ي��ق��ة، حتى ل  واف��ي��ة  درا���س��ة 

���س��ح��ّي��ة ال��ب��ن��وك ال��ت��ي ل ت��ع��ل��ن كل 

ال��ت��ف��ا���س��ي��ل ف���ي ت��روي��ج��ه��ا ل��ب��رام��ج 

قرو�سها.

بطاقة  الدفع من خالل  البتعاد عن   -  5
هذا  لأن  ال�����س��رورة،  عند  اإّل  ائتمان 

لو�سعنا  ال��دق��ي��ق  اح��ت�����س��اب��ن��ا  ي��ع��ي��ق 

وقدراتنا ال�سرائية، وبخا�سة بطاقات 

التي  المفتوح  الر�سيد  ذات  الئتمان 

راتبك  ي��ف��وق  م��ا  ب�سحب  ل��ك  ت�سمح 

ال�سهري.

6 - تعزيز مفهوم القناعة، فهو فعاًل كنز 
يمكن  فال  المجال،  ه��ذا  في  يفنى  ل 

باأّي حال من الأحوال اإ�سباع الّتوق نحو 

الكماليات التي تتزايد يوميًا وي�سورها 

الإعالن على اأنها اأ�سا�سيات.

القترا�س  مو�سوع  عالج  خال�سة  اإن 

ال�سعبية  المقولة  ف��ي  تكمن  الع�سوائي، 

نردد  واأن  ب�ساطك مد رجليك«،  »على قد 

مع الإمام الكاظم Q: »اإن كان يغنيك 

يكفيك،  الدنيا  في  ما  فاأدنى  يكفيك،  ما 

واإن كان ل يغنيك ما يكفيك، فلي�س �سيء 

.
)4(

من الدنيا يغنيك«

)*(  م�سوؤولة الدرا�سات في مركز اأمان لالإر�ساد ال�سلوكي والجتماعي، دكتوراه في العلوم الجتماعية.

حّتى �سهر حزيران الما�سي، زادت القرو�س للقطاع الخا�س بن�سبة 12 بالمئة على اأ�سا�س �سنوي،  26 بالمئة من القرو�س �سخ�سية.( 1)

(2 )KEHRLI Christin et KNOPFEL Carlo, Manuel sur la pauvreté en Suisse, Editions Caritas, Lucerne, 2007, p.99

درا�س���ة اأجراها مكتب الدرا�س���ات التون�سي المتخ�س�س في درا�س���ة الأ�سواق بعنوان »الم�ستهلك التون�س���ي اأمام نفقاته«، على عينة �سملت ( 3)

900 �سخ�س في اآب من العام 2010.

من و�سية الإمام الكاظم Q له�سام بن الحكم، بحار الأنوار، المجل�سي، ج1، �س139.( 4)
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والعوز  القر�ص  ن��اري  *بين 
المادي

اإنَّ غرق النا�س في م�ساكل القرو�س 

بالفوائد  م��رورًا  ب��الإج��راءات،  تبداأ  التي 

ال�سداد  فترة  ط��ول  اإل��ى  و���س��وًل  العالية، 

عواقب  اإل��ى  النتباه  ا�ستدعت  الزمنّية، 

الأمر، والتفتي�س عن حلول بديلة، وجدها 

وعكة  من  انت�سلته  �سحرية  ع�سا  البع�س 

الحلول  هذه  اأّن  والالفت  به.  ملّمة  مادّية 

التي هي في جّلها مقترحة من قبل خبراء 

اخ��ت��الف  ع��ل��ى  ل��ل��ق��رو���ص  ال��ب��ن��وك  ت�صويق  اإن 

المزخرفة  الم�صرفية  الت�صهيالت  وتقديم  اأنواعها، 

لت�صديدها، دفعت كثيرًا منا اإلى التوّجه فورًا، وبدون 

تفكير، نحو القترا�ص الم�صرفي لحّل اأزمة مالّية، اأو 

منزًل  اأو  �صيارة  كانت  �صواء  الحاجات  اإحدى  ل�صراء 

اأو... ولكن مع وقوع النا�ص في �صرك تلك القرو�ص، 

ومع دخولهم في مْعَمعات ت�صديدها واإجراءاتها، بات 

البع�ص يفكر مرتين قبل القترا�ص من البنوك. وهنا 

الوحيد  الحّل  يمّثل  الم�صرفي  القر�ص  هل  ن�صاأل: 

بحيث  بديلة  حلوًل  هناك  اأّن  اأم  ما  مالّيٍة  لأزم��ٍة 

والعبء  والربا  الفوائد  م�صكلة  تتفادى 

التحقيق  ه��ذا  يحاول  المتراكم. 

تتّبع بع�ص المحاولت الجدية.

حتقيق: زهراء عودي �صكر

القرض المصرفي:
آخر الحلول ال أّولها
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42



كان القر�س تجربة عّلمتني عدم تكرارها، 

والتفكير ملّيًا قبل الإقدام على اأّي م�سروع 

بحاجة للتمويل«.

وبالن�سبة اإلى هاني ق، ل يعنيه القر�س من 

اأ�سله، وي�سرح ذلك قائاًل: »بما اأّني ل اأ�ستوفي 

ال�سروط الالزمة للح�سول على قر�س ل اأ�سغل 

بالي كثيرًا به، وفي حالت ال�سيق التي اأحتاج 

فيها اإلى �سيولة غالبًا ما األجاأ اإلى البديل عبر 

عبر  اأو  محدودة  لمدة  قريب  من  القترا�س 

ال�ستراك في جمعية تي�ّسر اأمري والأهم اأنها 

ل تحّملني اأعباء فوائد«.

اأما ال�سيدة �سالم د، التي ت�سّدد قر�سًا 

المادّية  اأمورها  بتي�سير  تقوم  فهي  �سكنيًا 

العالقة عبر رهن ما تمتلك من الذهب اأو 

من خالل الجمعيات، تقول متاأففًة: »لول 

الظروف القاهرة ما كنت لأ�ستدين ولكن 

اأجبرني  ال�سقة  بثمن  المتعلق  المبلغ  كبر 

يرافقني  على �سحب قر�س �سكني �سيظّل 

اإلى اآخر العمر«.

للبنوك  تعرف  فال  اآمال  ال�سيدة  اأما 

بابًا، فهي تقوم بتنظيم جمعّيات متوا�سلة 

كرب املبلغ املتعلق بثمن 
الشقة أجربين على سحب 

قرض سكني سيظّل يرافقني 
إىل آخر العمر

بديل  تاأمين  عن  عبارة  تكن  لم  ماليين 

م���ادي ف��ي ع��دد م��ن ال��م��واق��ع، ب��ل كانت 

للمع�سلة  كحّل  والتر�سيد  التوجيه  تعتمد 

المادية ال�ستثمارية اأو ال�ستهالكية، ومن 

اإلى الجمعّيات  جملة تلك الحلول: اللجوء 

النظامية )في اإطار العائلة اأو الزمالة..(، 

اأو عبر الّدخار الم�سبق، وما �سابه.

ولعّل خو�س غمار التجربة خير و�سيلة 

القرو�س،  ماأزق  في  لحقًا  الوقوع  لتالفي 

قائاًل:  ح.  اأحمد  المهند�س  اأكده  ما  وهذا 

ابتليت به  ال�سيارة الذي  »اإّن قر�س �سراء 

و�سلبياته،  القترا�س  معنى  اأدرك  جعلني 

5000 $ فوائد، كما  فمن خالله خ�سرت 

ما  الذي  بالت�سديد  �سنوات  رهقت خم�س 
ُ
اأ

كان لينتهي، وبعد هذا وذاك بعت ال�سيارة 

الكبرى.  الخ�سارة  فكانت  ثمنها،  بن�سف 

43

م
 2

01
4 

ل
و

يل
/�أ

 2
76

د 
د

ع
ل
�



مبلغ  لتوفير  والأق����ارب  الأ���س��ح��اب  م��ع 

الجمعّية  »اأن  وت��رى  لهم،  كما  لها  مالي 

خاللها  من  يمكن  فعالة  تقليدية  طريقة 

يق�سي حاجة  معين  مبلغ  على  الح�سول 

ما«. وت�سيف: »ربما القرو�س الم�سرفية 

ابتكرت لمي�سوري الحال ولي�ست لنا«. 

*حلول اأف�صل من القر�ص
حّدد خبراء مالّيون عددًا من الحلول 

الحاجة  عند  اإليها  اللجوء  يمكن  ال��ت��ي 

اّتباع خّطة مالية  اإلى �سيولة نقدية، منها 

مبكرة تت�سّمن الدخار من اأجل الم�ستقبل 

ومواجهة الحالت الطارئة، وتدبير �سيولة 

من  القترا�س  من  كلفة  اأقّل  م�سادر  من 

البنوك مثل:

الزمالء  تعاوني مع  1 - عمل نظام مالي 
يمكن  بحيث  )الجمعية(،  والمعارف 

ال��ح�����س��ول ع��ل��ى م��ب��ل��غ ن��ق��دي دف��ع��ة 

واحدة، ثم �سداده على اأق�ساط 

دون  من  بعد  فيما  �سهرية 

فوائد.

اأخرى بديلة  اإلى حلول  2 - لفت الخبراء 
من  ال�ستفادة  مثل  الق��ت��را���س،  ع��ن 

لخطة  البنوك  توّفرها  التي  النظم 

بوا�سطة  ال�سراء  عبر  المرنة  ال�ّسداد 

البطاقات الئتمانية التي تتيح تق�سيط 

�سهرية  اأق�ساط  على  الم�ستريات  ثمن 

تحمل  دون  من  العام  اإلى  ت�سل  لمدة 

مالية مبكرة  اّتباع خطط  اأو  الفوائد، 

ت��زداد  �سغيرة  مبالغ  با�ستثمار  تبداأ 

تدريجيًا.

اأن خط الدفاع الأول  اإلى  اأ�ساروا  كما 

هو  ال��ق��رو���س  لمغريات  الن�سياق  اأم���ام 

القر�س  من  الغر�س  درا�سة  على  القدرة 

وذلك  بالقترا�س  مقارنة  الدخل  وتحليل 

عن  البحث  ومحاولة  عليه،  الإق��دام  قبل 

اأج��ل  م��ن  ك���ان  اإذا  خ�سو�سًا  ل��ه  ب��دي��ل 

ذلك  �ساأن  من  لأن  ا�ستهالكية  اأغ��را���س 

خنق النا�س وال�سغط على دخلهم.

يجعل  ال��ع��واق��ب  ه���ذه  اإدراك  ول��ع��ل 

قرار  عن  يتراجعون  النا�س  من  العديد 

القترا�س قبل الإقدام عليه.

*القر�ص الح�صن: نافذة حل
التي  الم�سرفية  القرو�س  عن  بعيدًا 

ت�سوبها ال�سكوك الربوّية واأعباء التكاليف 

ظهرت  الفوائد،  عن  الناتجة  الإ�سافية 

رح��م  م��ن  »ت��ع��اون��ّي��ة«  م��ال��ي��ة  جمعية 

ال��ح��اج��ة اإل���ى ق��رو���س م��ادّي��ة 

الأمد،  وق�سيرة  محدودة 

وك����ان����ت ه����ي م��وؤ���س�����س��ة 

التي  ال��ح�����س��ن  ال��ق��ر���س 

 ،1982 ع���ام  �����س��ت  ت��اأ���سّ

وت����ت����وزع ف���روع���ه���ا ال���واح���دة 
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المحافظات  كافة  في  اليوم،  والع�سرون، 

متكافل«،  »لمجتمع  �سعار  تحت  اللبنانية، 

منح  في  الجتماعية،  م�ساعدتها  وتتركز 

م��راع��اة  م��ع  للمحتاج   ال��م��ال��ي  ال��ق��ر���س 

م�ساعره.

ونظرًا لكون هذه الموؤ�س�سة ت�سّكل اأحد 

الحلول للقرو�س البنكية، كان ل بّد لنا من 

اأكثر  لال�ستي�ساح  اإدارتها  مع  ة  خا�سّ وقفة 

عن اأعمالها واأهدافها و�سروطها وميزاتها 

الأ�ستاذ  لنا  ف�سرحها  القرو�س،  �سائر  عن 

 قائاًل: »اإن اأهداف جمعية 
)*(

عادل من�سور

م�ساعدة  ف��ي  تتلخ�س  الح�سن  ال��ق��ر���س 

المقتر�س في ق�ساء حوائجه، وتعزيز روح 

التكافل والت�سامن بين اأفراد المجتمع.

عديدة  فهي  المتبعة  ال�سيا�سات  اأم��ا 

المقتر�سين،  بين  التمييز  ع��دم  اأهمها: 

وقرو�س  الأج��ل  ق�سيرة  قرو�س  واإعطاء 

اأب��رز  ولعل  الحجم.  متو�سطة  اأو  �سغيرة 

ب�سكل  الم�سارف  عن  الجمعية  يميز  ما 

ل  اأي  رب��وّي��ة،  غير  ال��ق��رو���س  اأن  اأ���س��ا���س 

ال��ر���س��وم  بع�س  اإل  عليها  ف��وائ��د  ت��وج��د 

تكاليف  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  الب�سيطة 

)موظفين،  من  القر�س  �سرف 

اإيجارات، مطبوعات...(«.

اإل��ى  بالن�سبة  اأم���ا 

الجمعية،  تقدمها  التي  القرو�س  اأ�سكال 

ك��الآت��ي:  ل��ن��ا  ع���ادل  الأ���س��ت��اذ  فيفندها 

»تعتمد ال�سمانات المالية والعينية مقابل 

القرو�س المعطاة، حر�سًا على ا�ستمرارية 

عدة:  فئات  على  القرو�س  وتتوزع  عملها. 

»القر�س بر�سم الذهب« الذي يتيح لطالب 

الذهب  م��ن  كمية  يملك  ال���ذي  ال��ق��ر���س 

الح�سول على قر�س ح�سن ب�سمانة ذهبه، 

يتيح  الذي  م�ساهمين«  ب�سمان  و»القر�س 

ح�ساب  كفالة  على  يح�سل  اأن  للمقتر�س 

م�ساهم واحد اأو اأكثر، و»القر�س ب�سمان 

م�ساركين« الذي يتيح للم�ستركين، ف�ساًل 

ال��ق��رو���س، كفالة  ع��ن ال���س��ت��ف��ادة م��ن 

على  للح�سول  اآخرين  م�ستركين 

قرو�س ح�سنة من الجمعية.

أبرز ما مييز جمعية القرض 
احلسن عن املصارف بشكل 
أساسي أن القروض غري ربوّية

�الأ�شتاذ عادل من�شور
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*ا�صت�صارة خبير
و�سلبّيات  اإيجابيات  �سيء  لكل  وكما 

الفرد  على  فتاأثيراتها  القرو�س،  كذلك 

ويو�سح  والإي��ج��اب��ي،  ال�سلبي  بين  ت��ت��وّزع 

الدكتور  القت�سادي  الخبير  اأكثر  ذل��ك 

كامل وزنة الذي يجد اأن »الدين اأو القر�س 

له تاأثير اإيجابي باعتبار اأنه ي�سّكل منفعة 

الموؤ�ّس�سة،  اأو  الأ�سرة  اأو  للفرد  م�ستقبلّية 

�سراء عقار  في حالت  المثال  �سبيل  على 

على  للح�سول  ال�ستدانة  اأو 

ه���ذا ال���ى ج��ان��ب ال�����س��ن��ادي��ق ال��ت��ي 

ت�سجيع  اإلى  تبادر  اإذ  الجمعية،  توؤ�س�سها 

تاأ�سي�س  ع��ل��ى  ال���واح���دة  ال��ق��ري��ة  اأه��ال��ي 

باإن�ساء  تهتم  ك��م��ا  ال���ق���رى«.  »���س��ن��دوق 

»�سندوق الجمعيات والموؤ�س�سات الأهلية« 

منها  والم�ستفيدين  لموظفيها  يتيح  الذي 

عبر تقديمات ثابتة الح�سول على قرو�س 

مي�سرة. اأ�سف اإلى ذلك »�سندوق التكافل 

الجتماعي« الذي يوؤ�س�سه اأ�سخا�س تجمع 

جيران،  )اأق����ارب،  معينة  رواب���ط  بينهم 

زمالء عمل، ...(، لي�ستفيدوا بدورهم من 

قرو�س مي�سرة، دوريًا.

الجمعية  م��ن  الق��ت��را���س  ن�سبة  وع��ن 

العام  الأ�ستاذ عادل حديثه بجداول  يوّثق 

2013 اإذ اإن عدد القرو�س »بلغ اأكثر من 
٢٥٠ مليون  اآلف قر�س بقيمة تفوق   ١١٠

عدد  اأّن  العلم  مع  ال��م�����س��ت��رك��ي��ن دولر، 

ف���ي ال��م��وؤ���س�����س��ة ي��ف��وق 

م�����س��ت��رك«.  األ�����ف   ١٥٠

على  ليوؤكد  من�سور  ويعود 

وه��ذه  ال��ق��رو���س  ه���ذه  اأن 

بديلة  »لي�ست  ال��م��وؤ���س�����س��ة 

القرو�س  الم�سارف في  عن 

الكبيرة لأن الجمعية مخت�سة 

ال�سغيرة  القرو�س  قي  فقط 

والمتو�سطة. كما وين�سح دائمًا 

اإلى القترا�س  »بدرا�سة الحاجة 

ال����ق����درة على  ج���ي���دًا ودرا�����س����ة 

الت�سديد«.

�لدكتور كامل وزنة
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فر�س تعليمية وغيرها من 

ال��خ��دم��ات ال��ت��ي ت��وؤدي 

الموؤ�س�سة  ت��ط��ّور  اإل���ى 

وال�����س��خ�����س. ول��ك��ن 

هناك قرو�س �سلبية، 

�سلع  �سراء  كقرو�س 

ترفيهية ل تقدم اأي منفعة 

اأو  �سيارة  ك�سراء  اقت�سادية 

الكماليات  على  كبيرة  مبالغ  اإنفاق 

التي تنخف�س اأ�سعارها مع مرور الزمن«.

*القر�ص عبء على الفرد
الفرد  ح��ي��اة  على  القر�س  اآث���ار  اأم���ا 

الناحية  من  والبعيد  القريب  المدى  على 

وزنة  الدكتور  فيوؤّكد  والمعي�سية،  النف�سية 

نف�سيًا  عبئًا  ترّتب  القرو�س  »اإن  قائاًل: 

لغير  فالقرو�س  الفرد.  على  واجتماعيًا 

الأمور ال�سرورية والأ�سا�سية تدخل الفرد 

في دّوامة من ال�ستدانة كما هي الحال في 

المجتمعات الغربية، لأّن مبداأ »ا�سرف ما 

في الجيب ياأتك ما في الغيب« هو �سيا�سة 

باأن  تق�سي  البديهية  والدرا�سة  خاطئة، 

يلتزم  واأن  بعقالنية  الإن�����س��ان  يت�سّرف 

اأم��وره  ت�سيير  ف��ي  المالية  بالمو�سوعية 

وحاجاته«.

*الدخار اأحد الحلول
يعّرج الدكتور كامل على بع�س الحلول 

البديلة للقرو�س الم�سرفية التي يفتتحها 

الّدخار  على  التعّلم  »بالتاأكيد  بالّدخار، 

ال�سخ�س  مدخول  من   %  10 بن�سبة  ولو 

فمن  الن�سباط،  على  النا�س  ويعّلم  يوّفر 

اأبناءها  تعّلم  اأن  عائلة  كل  من  المطلوب 

لو  وحتى  المالية  اأم��وره��ا  تنظيم  كيفية 

ميزانية  و�سع  فتعّلم  �سغيرًا،  المبلغ  كان 

اأم��ا  ال��ك��ب��ر«.   ف��ي  منافع  ل��ه  ال�سغر  م��ن 

ال��ف��رد  فيها  ي�سطر  ال��ت��ي  ال��ح��الت  ف��ي 

عملية  ت��ك��ون  ب���اأن  فين�سح  ل��ال���س��ت��دان��ة 

القترا�س »من الأهل والأقارب طبعًا، اإن 

اأمكن، اأو من اأطراف ل تكّبلك بالفوائد«. 

حديثه  وزن���ة  ك��ام��ل  ال��دك��ت��ور  ويختم 

اأن  على  تحّثهم  للمقتر�سين  بن�سيحة 

روؤية مدرو�سة،  العملية �سمن  »تكون هذه 

تكلفة  له  يكون  الدفع  عن  التقاع�س  لأن 

على ممتلكاته وحّريته ال�سخ�سية«.

الوقاية  اأّن  نرى  �سبق،  لما  لة  كمح�سّ

على  النف�س  بتدريب  تبداأ  القرو�س  من 

الزائدة  النفقات  عن  وبالبتعاد  القناعة 

عن الحد، مثل �سراء منزل كبير اأو �سيارة 

في  المدخرة  ال�سيولة  و�سع  لأن  فاخرة، 

متوافرة  غير  يجعلها  الأغرا�س  هذه  مثل 

ذلك  عن  وف�ساًل  الفعلية،  الحاجة  عند 

اأجل  من  للم�ستقبل  التخطيط  من  بد  ل 

تحقيق اأهداف على مدى زمني طويل.

)*(  المدير التنفيذي ونائب مدير عام موؤ�س�سة القر�س الح�سن.

الهوام�ص
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ذو الشهادتين: 
خزيمُة بُن ثاِبٍت األنصاري
ظافر قطيع

اأمر  في  قه  ي�صدِّ اأفال  ال�صماء  اأمر  في  َقه  و�صدَّ ور�صوله  باهلل  اآمن  رجٌل 

الأر�ص؟ اإنه خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة... بن مالك بن الأو�ص 

الأن�صاري الأو�صي من بني خطمة. اآمن مع قومه من الأو�ص يوم و�صلت اأنوار 

النبّوة اإلى يثرب فاأ�صبحت المدينة المنّورة. كنيته »اأبو عمارة المدني« ذو 

 .P ال�صهادتين. �صهد بدرًا واأُُحدًا وما بعدهما، من الم�صاهد مع ر�صول اهلل

واأما اأ�صحاب المغازي - اأي الذين كتبوا عن غزوات ر�صول اهلل P - فلم 

يذكروه في البدريين، فقد قال الذهبي في ال�ِصَير: قيل اإنه بدري وال�صواب 

اأّن الترمذي وابن عبد البر القرطبي  اأُُحدًا وما بعدها. في حين  اأنه �صهد 

مّكة فكانت  P فتح  ر�صول اهلل  �صهد مع  �َصِهد بدرًا. فقد  َمن  يذكرانه في 

خر�صة  بن  عدي  بن  وعمير  هو  توّلى  وقد  يحملها  بيده  خطمة  بني  راية 

تك�صير اأ�صنام بني خطمة التي كانت حول الكعبة الم�صرفة.
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*روايته حديث الر�صول
وقد   P اهلل  ر�سول  من  قريبًا  ك��ان 

الذين  اأحاديث عّدة. ومن   P روى عنه 

ال�ستة  ال�����س��ح��اح  ف��ي  خ��زي��م��ة  ع��ن  رَووا 

وجابر  وقا�س،  اأبي  بن  �سعد  بن  اإبراهيم 

بن عبد اهلل الأن�ساري، وغيرهما.

رواه���ا  ال��ت��ي  الأح���ادي���ث  بع�س  وم���ن 

:P خزيمة بن ثابت عن ر�سول اهلل

عن  - الأن�ساري  يزيد  بن  اهلل  عبد  عن 

خزيمة بن ثابت قال: �سليت مع النبي 

.
)1(

P بَجمٍع باإقامة واحدة

عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: قال  -

المظلوم  دعوة  اتقوا   :P اهلل  ر�سول 

فاإنها تحمل على الغمام يقول اهلل جّل 

ولو  لأن�سرّنك  وجاللي  وعّزتي  جالله: 

.
)2(

بعد حين

عن عطاء بن ي�سار قال: قال اأ�سامة بن  -

ثابت  بن  بن مالك وخزيمة  و�سعد  زيد 

قال ر�سول اهلل P: اإّن هذا الطاعون 

عذاب  وبقّية  )رج��ز(  رج�س  )الوجع( 

باأر�س  كان  فاإذا  قبلكم  قوم  فيه  ب  ُعذِّ

التجارة  باأر�س  كان  واإذا  تدخلوها  فال 

.
)4(

بها فال تدنوا منه )يعني الطاعون(

*خزيمة ذو ال�صهادتين
يروي ابن �سعد في طبقاته عن معمر 

عن الزهري عن عمار بن خزيمة بن ثابت 

)ا�سترى(  ابتاع   P النبي  اأن  اأبيه  عن 

فر�سًا من رجل من الأعراب ]ا�سمه �سواء 

ر�سول  فا�ستتبعه  المحاربي[  الحارث  بن 

النبي  ف��اأ���س��رع  ثمنه.  ليعطيه   P اهلل 

رج��ال  فطفق  الأع��راب��ي،  واأب��ط��اأ  الم�سي 

ول  الفر�س،  ي�ساومونه  الأع��راب��ي  يلقون 

ابتاعه،  قد   P اهلل  ر�سول  اأن  ي�سعرون 

ال�َسْوم  ف��ي  الأع��راب��ي  بع�سهم  زاد  حتى 

على ثمن الفر�س، الذي ابتاعه ر�سول اهلل 

P فلما زاده نادى الأعرابي ر�سول اهلل 

الفر�س  هذا  مبتاعًا  كنت  اإن  فقال:   P

حين   P النبي  فقام  بعُته.  واإل  فابتعه 

 :P سمع قول الأعرابي حتى اأتاه، فقال�

الأعرابي:  فقال  منك؟  ابتعته  قد  األ�ست 

 :P ِبعَتُكُه. فقال ر�سول اهلل  ل واهلل ما 

بلى قد ابتعته منك. فطفق النا�س يلوذون 

ي��ت��راج��ع��ان،  وه��م��ا  وب���الأع���راب���ي  بالنبي 

ي�سهد  يقول: هلّم �سهيدًا  الأعرابي  فطفق 

قال  الم�سلمين  من  جاء  فمن  بعتك.  اأّن��ي 

لم   P اهلل  ر�سول  اإنه  ويلك  لالأعرابي: 

اإّل حقًا. حتى جاء خزيمة بن  يكن ليقول 

ثابت فقال: اأنا اأ�سهد اأنك قد بايعته، فقال 

ال�سهادة  P: ما حملك على  ر�سول اهلل 

ولم تكن حا�سرًا؟ فقال خزيمة: �سدقتك 

لما جئت به وعلمت اأنك ل تقول اإّل حقًا، 

فقال ر�سول اهلل P: »من �سهد له خزيمة 

اهلل  ر�سول  فجعل  فح�سبه«.  عليه  �سهد  اأو 

.
)5(

P �سهادة خزيمة �سهادة رجلين

ر�سول  بعد  الم�ساحف  كتبت  ول��م��ا 

قال رسول اهلل P: من شهد له 
خزمية أو شهد عليه فحسبه. 
فجعل رسول اهلل P شهادة 

خزمية شهادة رجلني
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 المعجم الكبير، الطبراني، ج4، �س83.( 1)

 مجمع الزوائد، الهيثمي، ج10، �س152.( 2)

 م�سند اأحمد، اأحمد بن حنبل، ج5، �س214.( 3)

 المعجم الكبير، م.�س، ج4، �س91.( 4)

 الطبقات، ابن �سعد، ج4، �س378.( 5)

 م�سند اأحمد، م.�س، �س189.( 6)

 ال�ستيعاب، ابن عبد البر، ج2، �س448.( 7)

 ال�سيرة النبوية، ابن ه�سام، ج2، �س344.( 8)

الهوام�ص

اهلل P زمن اأبي بكر وجمعت اآياته من 

ال�سحف والأكتاف توثيقًا لما يقراأ �سفاهًا 

كان من ال�سروط اأن يكون الكاتب قد كتبها 

ع��دلن  وي�سهد   P اهلل  ر���س��ول  ف��م  ع��ن 

ال��زه��ري عن  اث��ن��ان. ف��ي��روي معمر ع��ن 

خارجة بن زيد قال: قال زيد بن ثابت: لما 

اآية كنت اأ�سمعها  كتبنا الم�ساحف فقدت 

من ر�سول اهلل P فوجدتها عند خزيمة 

ِمِنيَن ِرَجاٌل  بن ثابت الأن�ساري {ِمَن �ْلُموؤْ

ن  َفِمْنُهم مَّ َ َعلَْيِه  َدُقو� َما َعاَهُدو� �للَّ �شَ

ُلو�  ن َينَتِظُر َوَما َبدَّ ى َنْحَبُه َوِمْنُهم مَّ َق�شَ

23(. ق��ال: وكان  َت��ْب��ِدي��ًا} )الأح���زاب: 

خزيمة يدعى ذا ال�سهادتين، اأجاز ر�سول 

.
)6(

اهلل �سهادته ب�سهادة رجلين

*�صهادته )ر�صوان اهلل عليه(
روي عن محمد بن عمارة بن خزيمة 

ب��ن ث��اب��ت م��ن وج���وه ق���ال: م��ا زال جدي 

كافًا  ب�سّفين  علي  مع  ثابت  بن  خزيمة 

�سالحه وكذلك فعل يوم الجمل. فلما قتل 

ر�سول  �سمعت  قال خزيمة:  عمار ب�سّفين 

اهلل P يقول: تقتل عمارًا الفئُة الباغيُة، 

ثم �سّل �سيفه فقاتل حتى ُقتل )ر�سوان اهلل 

.
)7(

عليه(

وكان خزيمة قد �سمع ذلك من ر�سول 

]ر�سول اهلل  P يوم كان الم�سلمون  اهلل 

واأ���س��ح��اب  الم�سجد  يبنون  واأ�سحابه[ 

ر�سول اهلل يحمل كّل واحد َلِبَنة َلِبَنة وعمار 

ِلْبَنتين فجاء عمار النبيَّ P وقد اأثقلوه 

باللُّبن فقال: يا ر�سول اهلل قتلوني يحملون 

 P عليَّ ما ل يحملون. فجعل ر�سول اهلل

ينف�س وفرته بيده - وكان رجاًل جعدًا - 

بالذين  لي�سوا  �سمية  ابن  ويح  يقول:  وهو 

 .
)8(

الباغية الفئة  تقتلك  اإن��م��ا  يقتلونك 

فبقيت هذه الكلمة ملء �سمع خزيمة وقد 

الهوى  ع��ن  ينطق  ل  م��ن  ف��م  م��ن  تلقفها 

بها  وينال  في�سلكه  الحق  له طريق  لتر�سم 

ال�سعادة وال�سهادة.

 قال خزمية: سمعت رسول 
اهلل P يقول تقتل عماراً الفئُة 

الباغيُة ثم سّل سيفه فقاتل 
حتى ُقتل
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*الحزب الأكثر مرونة!
اأّن »حزب اهلل« ظاهرة  الدرا�سة  راأت 

الموقف  النظر عن  الدر�س بغ�س  ت�ستحق 

اهلل«  »ح��زب  لأن  ولي�س  تجاهه.  المتخذ 

يعّد الحركة الأولى التي تمّكنت من تحقيق 

مع  ال�سراع  تاريخ  في  فعلية  انت�سارات 

لكونه  ب��ل  فح�سب،  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال��ع��دو 

تاريخ  في  الأكثر مرونة  ال�سيا�سي  الحزب 

اإيديولوجية  لمناق�صة  نوعه  في  النادرة  الكتب  من  يعّد  كتاب  في 

اأمل  الدكتورة  تكتب  التنظيمية،  واأطره  ال�صيا�صي  ومنهجه  اهلل  حزب 

الح�صارة  ال�صادر عن مركز  والدين«،  ال�صيا�صة  �صعد غرّيب »حزب اهلل 

درا�صة  مّثل  والكتاب  الح�صن،  ح�صن  َبُه  َعرَّ الإ�صالمي،  الفكر  لتنمية 

اأكاديمية للباحثة اأطروحًة لنيل �صهادة الدكتوراه من جامعة برمنغهام 

البريطانية.

تمهيدًا  بحق  مّثلت  مقدمة  في  حيدر،  محمود  الأ�صتاذ  الكتاب  قّدم 

متينًا، وات�صمت ب�صموليتها، بحيث يمكن لم�صتطلع عن فكرة ما اأ�صا�صّية 

حول حزب اهلل، اأن يكتفي بهذه المقدمة دون الدخول في التفا�صيل.

»حزب اهلل:
السياسة والدين«

زينب الطحان

قراءة في كتاب
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الحركات والأحزاب الإ�سالمّية.

ال�سيا�سة  اهلل  »ح��زب  كتاب  ينق�سم 

والدين« اإلى ثمانية ف�سول.

التكّيف  ه��و:  الأول  الف�سل  ع��ن��وان 

ال�����س��ي��ا���س��ي وال���ع���ن���ف ف���ي ال������دول غير 

الإ�سالمية.

اهلل  حزب  لآراء  الف�سل  هذا  تعّر�س 

الثورة والنقالب، وحرب الع�سابات،  في 

الذي  الإره��اب��ي  العنف  اأ�سكال  ومختلف 

علمانّية،  اأنظمة  �سد  مجموعات  تمار�سه 

النقطة  اإ�سالمّية.  غير  محلّية  واأنظمة 

للعمل  اهلل  ح��زب  مفهوم  ف��ي  المركزية 

ال�سيا�سي، هي تفّرع العاَلم بح�سب الإمام 

م�ستكبر  ع��ال��م  اإل�����ى:   { ال��خ��م��ي��ن��ي 

)ظالم(، وعالم م�ست�سعف )مظلوم(.

*ال�ّصلم الأهلي خّط اأحمر
الإ�سالم  فر�س  عدم  مبداأ  اأن  يظهر 

بالإكراه هو حجر الزاوية في عقيدة حزب 

اهلل ب�ساأن العنف ال�سيا�سي، وعلى اأ�سا�سه 

التمرد  على  دينية  م�سادقة  هناك  لي�س 

�سوء  وفي  لبنان.  مثل  علمانية  دول  �سد 

هذا المبداأ الإ�سالمي، ي�سعر الحزب باأنه 

وتاليًا  العام  النظام  على  بالحفاظ  ملزم 

ال�سلم الأهلي خطًا اأحمر ل يمكن تجاوزه. 

فيما يبقى المعيار اأمام الحزب للم�ساركة 

اأو ابتعادها عن  اأي حكومة انخراطها  في 

مع  ال�سالم  عملية  ي�سمى  ما  مفاو�سات 

اإيديولوجية  اعتبارات  �سمن  »اإ�سرائيل« 

دينية.

*ال���������دول���������ة الإ������ص�����الم�����ي�����ة 
والديموقراطية

المثالية عند حزب  الإ�سالمية  الدولة 

الثاني  الإمام  بها  ياأتي  التي  تلك  اهلل هي 

ع�سر المغّيب المهدي المنتظر |. وكان 

ملحوظًا عند بدايات الحزب دعوته لإقامة 

جرى  ال��ه��دف  ه��ذا  لكن  اإ�سالمية،  دول��ة 

التخلي عنه في �سوء �سعوبة تحقيقه في 

لبنان، ولأن بنية الحزب الفكرية تفتر�س 

على  بالقوة  فر�سه  يمكن  ل  الإ�سالم  اأن 

اأتباع ديانات اأخرى.

الم�ساركة  �سيا�سة  اإق��رار  خالل  ومن 

في النتخابات النيابية والندماج بالنظام 

غالبية  اإقناع  الحزب  ا�ستطاع  ال�سيا�سي 

وك�سب  ال��م��ق��اوم��ة،  بمنطق  اللبنانيين 

�سرعّية دولّية ب�سفته تيارًا �سعبّيًا ل تّيارًا 

�سيا�سية  ب��م��ع��ادلت  مفرو�سًا  اأو  غريبًا 

اإق��ل��ي��م��ي��ة اأو دول���ي���ة. وي��ع��ود اأي�����س��ًا ه��ذا 

الندماج اإلى جذوره المحلية المتينة.

وترى الكاتبة اأنه ب�سبب هذه الجذور ل 

ينبغي اعتبار اعتناق الحزب للديموقراطية 

انقالبًا مفاجئًا، بل هو تطور طبيعي خالل 

اإن حزب  القول:  ويمكن  وجوده.  عقد من 

اهلل ي�ستخدم الديموقراطية لحفظ و�سعه 

ال�سيا�سي.

*مفهوم ولية الفقيه
يبدو ب�سكل موؤكد اأن مقام ولية الفقيه 

جزء اأ�سا�سي في بنية حزب اهلل الفكرية. 

الأهمية  نفهم  عندما  الكاتبة:  تقول  اإذ 
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ال��دي��ن��ي��ة ل��ق��دا���س��ة ال���ولي���ة 

اهلل  حزب  ت�سديد  فهم  ي�سهل 

بالولية  التزامه  اأن  على  م��رارًا 

برئي�س  �سيا�سيًا  التزامًا  يمثل  ل 

ب�سخ�سية  فكري  التزام  اإنه  وطني.  دولة 

تعّد  الذين  وبخلفائها  مقد�سة  اإ�سالمية 

اأوامرهم حقائق ثابتة.

ع�����ن�����دم�����ا ي�������س���ف 

ال��ج��م��ه��وري��ة  اهلل  ح���زب 

ديننا  ب��اأن��ه��ا  الإ���س��الم��ي��ة 

وعروقنا،  ودم��ن��ا  وكعبتنا 

فاإنه ي�سير اإلى ولية الفقيه ل اإلى الحكومة 

من  العديد  تفند  الكاتبة  وهنا  الإيرانية. 

اآراء الباحثين الغربيين الذي اتهموا حزب 

اهلل بازدواجية الولء وانق�سام الهوية.

والهوية  الإ�صالمية  *ال�صمولية 
الوطنية

رغم �سمولية حزب اهلل وت�سوره لالأمة 

الإ�سالمية فاإن م�سحات قومية عربية ت�سم 

جزءًا كبيرًا من خطابه ال�سيا�سي الأخير.

ال��م��ح��دودة  اأم���ة ح��زب اهلل  اأن  وب��م��ا 

عاجزة في نهاية الأمر عن دحر »اإ�سرائيل« 

بمفردها، اأدرك الحزب �سريعًا اأن ل غنى 

تقول الكاتبة: إن التزام احلزب 
بالوالية هو التزام فكري 

بشخصّية إسالمية مقدسة 
وبخلفائها الذين تعّد أوامرهم 

حقائق ثابتة
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تبّين الكاتبة الفصل املنهجي 
الذي يقيمه حزب اهلل بني 
اليهودية دينًا والصهيونية 

فكراً إمربياليًا

الكيان  مواجهته  في  العربي  الدعم  عن 

ال�سهيوني. 

*ال�صراع مع الغرب
متورط  ال��غ��رب  اأن  اهلل  ح��زب  يعتقد 

ا�ستكباري  مخطط  اأو  كبيرة  موؤامرة  في 

للهيمنة على المنطقة ومجابهة الح�سارة 

اأو  الغرب  ت��ورط  جانب  اإل��ى  الإ�سالمية، 

الإ�سرائيلية«  »الدولة  تاأ�سي�س  في  اأوروب��ا 

على اأنقا�س فل�سطين. 

اهلل  حزب  فعل  رد  اإلى  الكاتبة  وتنّبه 

بين  يمّيز  اإن���ه  اإذ  ال��غ��رب،  م��واج��ه��ة  ف��ي 

ال�سعوب الغربية وبين حكوماتها.

*مقاومة الحتالل الإ�صرائيلي
حركة  ب��اأن��ه  نف�سه  اهلل  ح��زب  ي��ع��ّرف 

في  الأ���س��م��ى  وظيفتها  تتمثل  ج��ه��ادي��ة 

الحتالل  من  اللبنانية  الأرا���س��ي  تحرير 

وتظهر  الم�سلحة.  بالمقاومة  ال�سهيوني 

�سحة التزام الحزب باأولوية المقاومة من 

والمتوزان  المرن  ال�سيا�سي  �سلوكه  خالل 

على  تركيزه  في  المتعاقبة  الحكومات  مع 

ما ي�سميه »حماية ظهر المقاومة«. 

م��ق��اوم��ة  اأن  ع��ل��ى  ال���ح���زب  وي�����س��ّر 

الح���ت���الل ح��ق وواج����ب ج��م��ي��ع ال��ن��ا���س، 

اأر�سهم، حيث يجب عليهم جعل  المحتلة 

المقاومة اأولويتهم في الميادين ال�سيا�سية 

والثقافية والتعليمية.

*معاداة ال�صهيونية واإ�صرائيل
بع�س  ي��دع��ي��ه  م���ا  ال��ك��ات��ب��ة  ت��ن��ف��ي 

الإ�سرائيليين اأن كره حزب اهلل ل�»اإ�سرائيل« 

ب�سبب احتاللها لجنوب لبنان، وتوؤكد وفق 

ت�سريحات لقادة الحزب اأن اإحجامه عن 

في  متجذر  ال�سهيوني  بالكيان  العتراف 

تعليله لأ�سول »الدولة الإ�سرائيلية« في حد 

اأ�ساًل.  ال��ع��دوان  على  قائمة  واأنها  ذاتها 

وهذا �سبب ت�سوير ال�سراع مع »اإ�سرائيل« 

على اأنه �سراع وجود ل �سراع حدود. 

في الف�سل الثامن والذي يحمل عنوان 

الف�سل  الكاتبة  تبّين  اليهودية«،  »معاداة 

بين  اهلل  ح���زب  يقيمه  ال���ذي  المنهجي 

اليهودية دينًا وال�سهيونية فكرًا اإمبرياليًا. 

مثلما  العقيدتين  بين  الوحيدة  والعالقة 

ي���راه���ا ال���ح���زب ت��ك��م��ن ف���ي ال���س��ت��غ��الل 

ال�سهيوني للع�سبية اليهودية لدخار دعم 

يهودي وا�سع لحركتها ال�سيا�سية. 

*�صقطات غير م�صموح بها
من الوا�سح اأن الكاتبة بذلت مجهودًا 

وتتبع  والأبحاث  الدرا�سات  من  م�ساعفًا 

ن�ساأته  منذ  اهلل«  »حزب  عن  �سدر  ما  كل 

الدكتوراه  اأطروحة  اإعدادها  تاريخ  حتى 

مغالطات  من  يعفيها  ل  هذا  ولكن،  هذه. 

وقعت فيها، نعذرها عليها، نظرًا لتاأثرها 

بقراءات مختلفة عن الحزب واإيديولوجيته 

عدم  عند  تتوقف  م��ث��اًل  فاإنها  الدينية. 

قراءة في كتاب
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وج�����ود غ��ي��ر ال��م�����س��ل��م��ي��ن في 

هيكلية الحزب التنظيمية، وهي 

بفكر  يتم�سكون  بمن  مح�سورة 

الإ�سالمية.  وبعقيدته  ال�سيا�سي  الحزب 

مقومات  تحمل  اأن  الطبيعي  من  في حين 

عدم  تت�سمن  التي  البقاء،  على  الحفاظ 

اأو م�سادًا  َمْن يحمل فكرًا مناق�سًا  وجود 

لها في داخلها.   

وفي الحقيقة ن�ستغرب اأن تقول كاتبة 

م�سلمة مثلها في جدارتها اإن »الإ�سالميين 

مخلوقًا  الإن�سان  ي��رون  و�سّنة  �سيعة  من 

�سريرًا في ذاته واأ�سواأ حتى من الحيوانات 

الأخ��رى..«. وفي هذه �سقطة كبيرة منها 

اإليه  للرجوع  اأجنبيًا  مرجعًا  تعتمد  اأن  في 

ت�سج  الإ�سالمية  المكتبات  اأن  حين  في 

الإ�سالمية.  العقيدة  ح��ول  الكتب  بمئات 

الأخ��رى  المغالطات  ومن 

ال��ت��ي ت��ق��ع ف��ي��ه��ا ع��ن��دم��ا 

ت���رج���ع ت���اأث���ر ح����زب اهلل 

ال�سيا�سي اإلى اأداء الراحل العالمة ال�سيد 

بنف�سها  وه��ي  اهلل،  ف�سل  ح�سين  محمد 

اأف�����س��ح��ت ف�����س��اًل ك��ام��اًل ل��ل��ت��ح��دث عن 

تكامل حزب اهلل الإيديولوجي وال�سيا�سي 

اإي���ران.  ف��ي  الإ���س��الم��ي��ة  الجمهورية  م��ع 

نطاق  في  اهلل  اأن حزب  تدعي  كما  تمامًا 

نموذجًا  الإ�سرائيلية«  »الدولة  يرى  معين 

من  ن��دري  ل  الحقيقة  وفي  ديموقراطيًا، 

اأين ا�ستق�ست م�سادرها حتى اأف�ست اإلى 

هذا العتبار ون�سبته اإلى الحزب وقيادته. 

مفهوم  ملتب�سة  بطريقة  تعالج  وك��ذل��ك 

الأك��ب��ر  بق�سميه  ال��ح��زب  ع��ن��د  ال��ج��ه��اد 

والأ�سغر.
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*الو�صايا الع�صر
من  يعتبر  الأف����الم  ه���ذه  بع�س  ك���ان 

نال  حيث  العالمّية،  ال�سينما  كال�سيكّيات 

الأف��الم  ه��ذه  واأ�سهر  »الأو���س��ك��ار«.  جوائز 

على الإطالق هو فيلم »الو�سايا الع�سر« من 

اإخراج �سي�سيل دي ميل والذي قّدمه مّرتين، 

�سارلتون  بطولة  م��ن   1924 ع��ام  الأول���ى 

كما   .1956 ع��ام  تقديمه  واأع��اد  هي�ستون 

مو�سى  النبي  عن  العالمية  ال�سينما  قدمت 

م��ن م�سر«  »اأم��ي��ر  ه��و  اآخ��ر  فيلمًا   Q

الثاني  رم�سي�س  اأن  مرة  لأول  اّدعى  والذي 

هو فرعون الخروج. ثم فيلم »مو�سى« عام 

»الإنجيل«  اأو   »The Bible« وفيلم   ،1975
.Q عن حياة �سّيدنا اإبراهيم

الأم��ري��ك��ي  الفيلم  معهد  اخ��ت��ار  وق��د 

س��ي��ن��م��ا ت��ش��ّوه 
ح��ي��اة األن��ب��ي��اء

)*(
وئام اأحمد

مادًة  الأنبياء  حياة  في  مهدها  منذ  العالمية  ال�صينما  وج��دت 

اأفالمًا  تكن  فلم  �صينمائّية.  اأع��م��ال  اإل��ى  تحّولت  ث��رّي��ة،  درام��ي��ًة 

ال�صينما  تعتبرها  وموجهة،  تاريخّية  ِقَيمًا  تحمل  بل  بحتة،  دينية 

ة  الهوليوودية اللغة الأ�صا�صية في مخاطبة وجدان ال�صعوب، وخا�صّ

من الناحية الدينية، فحر�صت على تقديمها باأبهى حّلة ممكنة، من 

الناحيتين التقنّية والإخراجّية.

قضايا معاصرة

56



اأف�سل  بين  الع�سر«  »الو�سايا 

في  ملحمّية  دينّية  اأف��الم   10
العالمّية،  ال�سينما  ت��اري��خ 

ومعه اأي�سًا اأفالم »�سم�سون 

من  اأي�سًا  وك��ان  ودليلة« 

اإخ������راج »���س��ي�����س��ي��ل دي 

الملوك«  و»م��ل��ك  ميل« 

معجزات  عن  ويحكي 

ال�������س���ي���د ال��م�����س��ي��ح

ب��ط��ول��������ة   ،Q

ج���ي���ف���ري ه��ان��ت��ر 

و»ب��ن ه��ور« بطولة 

هذه األفالم جاءت تروي 
للعامل قصة األنبياء كما 

يراها أصحاب الغرف السوداء، 
لتشويه صورتهم بطريقة 

سينمائّية باهرة

واي��ل��ر،  ول��ي��م  واإخ����راج  ه�ستون  ���س��ارل��ت��ون 

كيرك  بطولة  و»اإ�سبارتكو�س«  و»ال����رداء« 

روب��رت  بطولة  و»ك��وف��ادي�����س«  دوج��ال���س، 

وملكة  و»�سليمان  تايلور  واإليزابيث  تايلور، 

و»الم�سارع«  ب���اور،  ت��اي��رون  بطولة  �سباأ« 

 .1999 ع��ام  �سكوت  ري��دل��ي  اإخ����راج  م��ن 

الأف��الم  من  العديد  برز  الثالثينيات  وفي 

التي ظهر فيها اأنبياء مثل: »اأغنية المهد«، 

و»جحيم دانتي«، و»حديقة اهلل«، و»ال�سوء 

الأخ�سر«، و»اأبناء المدينة«.

*الهدف ت�صويه �صورة الأنبياء
اإّن كل هذه الأفالم جاءت تروي للعالم 

الغرف  اأ�سحاب  يراها  كما  الأنبياء  ق�سة 

المو�سوع  تناول  من  الهدف  لأّن  ال�سوداء، 

التب�سير  لي�س  »الأنبياء«،  وخا�سة  الديني، 

بهذه الديانات التي يتبع لها هوؤلء الأنبياء، 

�سينمائّية  بطريقة  �سورتهم  لت�سويه  ب��ل 

هم  الأن��ب��ي��اء  اأن  نعلم  كما  ونحن  ب��اه��رة، 

هم  وبالتالي  الخطاأ،  عن  مع�سومون  ب�سر 

الب�سرّية  الهفوات  ارت��ك��اب  عن  منّزهون 

ال��م��ادّي��ة، ولكن ن��رى في ه��ذه الأف���الم اأن 
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�سهواته  وراء  يم�سي  اإن�����س��ان  ه��و  النبي 

يمتلكها  التي  بال�سلطة  مت�سّلحًا  ون��زوات��ه 

با�سم الرب. واإن تج�سيد ممثلين م�سهورين 

اإ�سعاف  اأج��ل  من  هو  ال�سخ�سّيات  لهذه 

ولجعل  الممثل  مقابل  النبي  �سخ�سّية 

الم�ساهد يتقّبل ال�سورة التي ُتقّدم النبي، 

كما هي، انطالقًا من الممثل الذي يج�سد 

هذا الدور.

*�صخ�صّية يوحّنا المعمدان
»نبّي  المعمدان  يوحّنا  �سخ�سية  تعدُّ 

الدينّية  ال�سخ�سّيات  اأكثر  من  يحيى«  اهلل 

�سالومي  اأف���الم  ف��ي  ال�سينما  ف��ي  ظ��ه��ورًا 

وملك   ،)1953( و���س��ال��وم��ي   )1918(

ال�سياد  و���س��ي��م��ون   ،)1961( ال��م��ل��وك 

والإغ��واء   ،)1974( و�سالومي   ،)1959(

الأخير للم�سيح، كما ظهر فى الع�سرينيات 

فيلم  نن�سى  ول  ن���وح«.  »�سفينة  فيلم  ف��ي 

خاتم  »محمد  ال�سهير  المتحركة  الر�سوم 

»ريت�سارد  الإنجليزي  اإخ��راج  من  الأنبياء« 

ريت�س«.

ثالثون  العالمية  ال�صينما  *في 
Q فيلمًا عن الم�صيح

�س������خ������س����ّي�����ة  واإن 

اأكثر  هي  الم�سيح  ال�سّيد 

اأث��ارت  التي  ال�سخ�سيات 

ال�سينما  ���س��ّن��اع  اه��ت��م��ام 

ال���ع���ال���م���ي���ة ب��م��خ��ت��ل��ف 

ات���ج���اه���ات���ه���م، واأك����ث����ر 

ال�����س��خ�����س��ّي��ات ال��ت��ي ت��ّم 

اأكثر  نتج 
ُ
اأ حيث  تناولها، 

تناولت  فيلمًا   325 م��ن 

الم�سيح  ال�سّيد  �سخ�سية 

وتحتفظ  العالم،  وب��ل��دان  لغات  بمختلف 

 30 بحوالي  منها  العالمية  ال�سينما  ذاكرة 

فيلمًا فقط.

 1906 ع��ام  الأف����الم  ه��ذه  اأّول  ك��ان 

لفيلم ال��ف��رن�����س��ي��ة  ال�����س��ي��ن��م��ا  ب���اإن���ت���اج 

ح��ي��اة  اأو   »La Vie du Christ«
ال���ب���داي���ة  ول����ك����ن  ال���م�������س���ي���ح،  واآلم 

بفيلم  1912 ع����ام  ك���ان���ت  ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة 

 »From the Manager to the Cross«

عدد  تاله   »Sidney Olcott« اأخرجه  ال��ذي 

من الأف���الم. اأم��ا اأه��م الأف���الم التي اأث��ارت 

حفيظة الكني�سة في اأنحاء العالم كانت اأفالم

 1975 ع���ام  الم�سيح  اأو   »The Messiah«

 »The Last Temptation of Christ«و

الإغ���������واء الأخ����ي����ر ل��ل��م�����س��ي��ح ل��م��ارت��ن 

واأخ����ي����رًا  1988 ع����ام  ���س��ك��ور���س��ي��زي 

 »Jesus Christ Vampire Hunter«
ا�س الدماء عام 2001. ي�سوع الم�سيح م�سّ

Q اأفالم تحكي عن النبي مو�صى*
ومن المقّرر اأن يتّم عر�س فيلم اأجنبي 

نهاية  في  مو�سى  �سّيدنا  حياة  يتناول  اآخر 

2014. ويحمل الفيلم عنوان »Exodus« اأو 

الذريعة التي يقّدمها الغرب 
أن ما يعرضه من قصص 
مبني على أساس الكتب 
السماوية هي افرتاء، ألن 
الكتب الدينّية القدمية قد 

تعّرضت للتحريف

قضايا معاصرة
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)*( مدير ق�سم الدراما في الجمعية اللبنانية للفنون )ر�سالت(.

الهوام�ص

»الخروج من م�سر« من اإخراج البريطاني 

بيل،  كري�ستيان  وبطولة  �سكوت«،  »ريدلي 

يج�سد  بينما   ،Q مو�سى  دور  مج�سدًا 

الم�سري  الفرعون  دور  اأدجرتون«  »جويل 

الفيلم  ف��ي  وي�����س��ارك  ال��ث��ان��ي«.  »رم�سي�س 

حيث  م�����س��ع��ود،  غ�����س��ان  ال�����س��وري  الممثل 

�سيتي  الملك  م�ست�ساري  اأح��د  دور  يج�سد 

في  كثيرة  ن�سائح  يعطيه  وال��ذي  الأول، 

مع  والتعامل  البالد  �سوؤون  اإدارة  كيفية 

الأزمات التي تواجهه...

*فيلم »نوح« الأ�صخم اإنتاجًا
ميالد  في�سهد  المقبل  العام  اأما 

تتناول  التي  الأف��الم  اآخر من  عدد 

ت��ت��ع��ّر���س  اأو  الأن���ب���ي���اء  ق�����س�����س 

لالأديان ال�سماوّية.

ويبقى فيلم »نوح« الأ�سخم 

اإنتاجًا بين ال�سل�سلة الجديدة، 

وال����ذي م��ن ال��م��ت��وّق��ع ل��ه اأن 

بعد  التذاكر  �سّباك  يت�سّدر 

الماليين  ع�����س��رات  اإن��ف��اق 

الفيلم  اأما  العمل.  هذا  على 

فيلم  فهو  ق��ري��ب��ًا  �سيعر�س  ال���ذى  ال��ث��ان��ي 

»الخروج من م�سر«، ثم فيلم »اآلهة وملوك« 

اأو »Gods and Kings« الذي يروي �سيرة 

في  اإبحاره  من  ب��دءًا   ،Qمو�سى النبي 

فرعون  بتبّني  م��رورًا  ر�سيع،  وه��و  النهر، 

فرعون  بهالك  ة  الق�سّ تنتهي  اأن  اإل��ى  له 

وجنوده في عر�س البحر.

*الهدف ك�ْصر مقّد�صاتنا
على  يعمل  الغرب  اإن  نقول:  اأن  يبقى 

�سناعة تاريخنا الديني انطالقًا من روؤيته 

المقّد�سات  يك�سر  اأن  اأج��ل  من  الم�سوهة 

التي  الروؤية  اأم��ام  ولنن�ساق  عقيدتنا،  في 

اأن  يقّدمها من  التي  الذريعة  واإن  يقّدمها، 

اأ�سا�س  على  مبني  ق�س�س  من  يعر�سه  ما 

الكتب  لأن  اف��ت��راء،  هي  ال�سماوية  الكتب 

للتحريف  تعّر�ست  ق��د  القديمة  الدينّية 

»القراآن  هو  ذلك  من  �سلم  الذي  والوحيد 

الكريم« ولي�س من م�سلحته العتماد عليه 

الإيرانية على ذلك،  ال�سينما  كما حر�ست 

القادمة  المقالة  في  �سنو�سحه  ما  وه��ذا 

باإذن اهلل.
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*يحّبهم اأكثر
من  البنة  وهي  عامًا   33( لميا  تقول 

التمييز  يالحظ  »الكل  الأول���ى(:  الزوجة 

من  اإخوتنا  اتجاه  اأب��ي  قبل  من  الظاهر 

وقته  غالب  يم�سي  فهو  الثانية،  زوج��ت��ه 

ر�سمي،  ب�سكل  لزيارتنا  ياأتي  بينما  معهم 

عن  يختلف  كاأبناء  معهم  تعامله  اأن  كما 

تعامله معنا«.

ال تفاضلوا بين أبنائكم
حتقيق: فاطمة اجلوهري غندورة

البحث،  ب�صاط  على  الأبناء«  بين  »التمييز  مو�صوع  طرح  لطالما 

واآث��ار  اأهمّية  من  المو�صوع  هذا  يحمله  لما  كثيرة  اآراء  فيه  فكانت 

الأ�صا�ص  فالغاية  المجتمع.  بنية  على  وبالتالي  الأ�صرة،  قوام  على 

قائمة  متوازنة،  كريمة،  حياة  اإلى  بالفرد  والرتقاء  الو�صول  هي 

لالأعّم  و�صوًل  »الأ�صرة«  الأول��ى  النواة  من  والم�صاواة  العدالة  على 

الأ�صمل، المجتمع. ولالإحاطة بهذا المو�صوع ب�صفافية مطلقة كانت 

لنا اللقاءات التالية..

تربية

60



اللبنانية  الجامعة  في  »اأ�ستاذة  المو�سوي 

على  بالتاأكيد  معنا  حديثها  التربية«  كلية 

واأن  المجتمع،  في  الحالت  ه��ذه  »وج��ود 

تنّم  بت�سرفات  يقومون  بالفعل،  الأه���ل 

يميلون  فنراهم  اأبنائهم.  بين  تمييٍز  عن 

بق�سد  �سواء  �سواه،  دون  الأبناء  اأحد  اإلى 

اأو عن غير ق�سد، وقد ي�ستمر ذلك لفترة 

غير محّددة«.

تبريرات  الأه��ل  يقّدم  »ق��د  وت�سيف: 

مبّررة  تكون  التي  لت�سرفاتهم،  عديدة 

عن  ع���ام���ًا(   13( ع��ام��ر  وي��ح��ّدث��ن��ا 

الكبيرة كونها  لأخته  ووالدته  والده  تمييز 

امتحاناتها  ف��ي  م��م��ت��ازة  درج���ات  »ت��ن��ال 

اأحيانًا  ي�سعر  اأن��ه  يخفي  ول  المدر�سية«. 

بالكره والح�سد لها.

وتقول زهراء )24 عامًا(: »اإّن تمييز 

اأهلي بيننا كفتيات وبين اإخوتنا ال�سبيان 

يحمله  لما  ذل��ك  واأرج���ع  بو�سوح  ظاهر 

مجتمعنا من قيم ل تمّت لالإ�سالم ولنبينا 

محمد P باأّي �سلة. واإن اأبرز من يقوم 

الأم  هو  والفتيات  الفتيان  بين  بالتمييز 

ابنتها  بين  تعدل  اأنها  فلو  الأول��ى  المربّية 

المجتمع  ف��ي  المعادلة  لتغّيرت  واب��ن��ه��ا 

كال�سبي  الفتاة  اعتبار  واأ�سبح  باأكمله 

تمامًا«.

*اأ�صعر بح�صدهم
بِغيرة  اأ�سعر  »اإن���ي  فتقول:  ن��ور  اأم���ا 

وح�����س��د اإخ���وت���ي م��ن��ي، واأح���ي���ان���ًا اأح�����ّس 

بكراهيتهم لي، وكل ذلك يعود لما يمار�سه 

لة  اأهلي من ت�سرفات اتجاهي فاأنا المف�سّ

ل��دي��ه��م، ي�����اأخ��ذون ب��راأي��ي، ي��ق��ّدم��ون لي 

ميالدي  باأعياد  ويحتفلون  دائمًا،  الهدايا 

بينما ل يكترثون باأعياد ميالد اإخوتي. كل 

اأ�سعدني بادئ الأمر لكنه يزعجني  ذلك 

من  اأح��َدَث��ه  لما  نظرًا  كثيرًا،  الآن 

هّوة وُبعد بيني وبين اإخوتي لدرجة 

مع  يلعبون  �سدي  يجتمعون  اأنهم 

واأحيانًا  دون��ي  بع�سًا  بع�سهم 

يقولون لي: اذهبي يا مدللة.. يا 

حبيبة ماما...«.

*بالفعل هو موجود
نان�سي  ال���دك���ت���ورة  ا���س��ت��ه��ل��ت 

�لدكتورة نان�شي �لمو�شوي
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لهم، ولكنها لي�ست كذلك بالن�سبة لالأبناء.

خالل   من  يظهر  اأن  يمكن  والتمييز 

الأهل  ي�ستعملها  التي  والألفاظ  العبارات 

الحديث  اأو  الأبناء  اأحد  مع  الحديث  عند 

عنه اأمام الآخرين، اأو من طريقة التعامل، 

في  اأو  يطلبه،  ما  كل  له  تاأمين  في  واأي�سًا 

في  اأو حتى  والأغ���را����س  ال��ه��داي��ا  ت��وزي��ع 

مقدار الحب والهتمام«.

*الأقرب والأحب
المو�سوي  ال��دك��ت��ورة  ���س��وؤال��ن��ا  ول���دى 

الأهل  تمييز  وراء  الكامنة  الأ�سباب  عن 

بع�س  في  التمييز  اأن  اأف��ادت  الأبناء،  بين 

الحالت قد يكون:

فعل  رّد  اأو  منطقية  نتيجة  اأو  �سببًا   -  1
الأب��ن��اء  اأح���د  كاإ�سابة  ق��ائ��م،  لو�سع 

الطبيعي  م��ن  ي��ك��ون  بحيث  ب��م��ر���س 

دون  به  الأه��ل  اهتمام  م�ستوى  زي��ادة 

الباقين من اأفراد العائلة.

2 - نتيجَة تقاليد واأعراف تتبّناها الأ�سرة 
كتف�سيل الّذكور على الإناث، اأو ال�سبه 

بين اأحد الأبناء واأحد الوالدين بحيث 

لدى  ل  المف�سّ مرتبة  اإلى  ذلك  يرفعه 

الوالد )ة(.

التربية  باأ�ساليب  الجهل  اإل��ى  عائدًا   -  3
بين  التمييز  فُي�ستعمل  المنا�سبة، 

لهم  ال�ستفزاز  اأ�ساليب  كاأحد  الأبناء 

لحّثهم على بذل المزيد من الجهد اأو 

الم�سّي قدمًا. كالقول مثاًل: اأنظر اإلى 

ما يفعل اأخوك، تعّلم منه اإلخ...

4 - ب�سبب اإدخال الأهل لالأبناء في دائرة 
�سراعاتهم بحيث ي�سبح تف�سيل )اأو 

الآخرين  على  الأب��ن��اء  اأح��د  اإه��م��ال( 

الوالَدْين  اأحد  يمار�سها  �سغط  و�سيلة 

على الآخر.

في  دورًا  اأنف�سهم  الأبناء  لعب  ب�سبب   -  5
الأه��ل،  عند  تف�سياًل  الأك��ث��ر  كونهم 

واإكرامهم،  محّبتهم  الأه��ل،  كطاعة 

الأق���رب  يجعلهم  م��ا  ب��ه��م،  ال��ع��ن��اي��ة 

والأحّب اإلى الأهل.

*قمي�ص يو�صف
الأبناء  على  التمييز  هذا  تاأثير  وعن 

حدة  اختالف  المو�سوي  الدكتورة  بّينت 

هذه الآثار باختالف قّوة ووتيرة ممار�سات 

جهة،  من  ال�ستفزازية  واأفعالهم  الأه��ل 

والمرحلة العمرية لالأبناء من جهة ثانية. 

اإذ تظهر اآثاره بالألفاظ وطريقة التعامل، 

التمييز ميكن أن يظهر من 
خالل  العبارات واأللفاظ التي 

يستعملها األهل عند احلديث مع 
أحد األبناء أو عنه أمام اآلخرين

تربية
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شعور األبناء بعدم األمان 
والتقّبل والتقدير من قبل 
األهل، يدفعهم إىل عيش 

الغربة داخل املنزل

في  ل  المف�سّ بغياب  الإخ��وة  اأمنيات  اإل��ى 

ت�سل  وقد  الأه��ل،  عند  والمكانة  المحبة 

اأحيانًا اإلى الرغبة في التخل�س منه.

تح�سيل  ب��ع��دم  الإح�����س��ا���س  اأّن  ك��م��ا 

�سلبًا على تقدير  يوؤّثر  الأهل  المكانة لدى 

لين«. وقد  الذات لدى الأبناء »غير المف�سّ

يترك هذا الو�سع ب�سماته على تح�سيلهم 

الدرا�سي، نظرتهم اإلى الآخرين، �سعورهم 

�سعيهم  ب��الن��ت��ق��ام،  وال��رغ��ب��ة  ب��ال��غ��ب��ن 

للح�سول على انتباه الآخرين، وغيرها من 

الآثار النف�سية والجتماعية.

*البحث عن البديل
وعن انعكا�س هذا التمييز على عالقة 

نان�سي  الدكتورة  ذكرت  بالوالدين  الأولد 

»اأن الأهل هم من يحّددون نوعّية العالقة 

يعيد  اآخر  بمعنى  باأبنائهم،  تربطهم  التي 

ال�سائدة  العالقات  اأنماط  اإنتاج  الأب��ن��اء 

فيها من  ي�سري  ما  ويت�سّربون  الأ�سرة  في 

واتجاهات  واأحا�سي�س  وم�ساعر  اأف��ك��ار 

وقيم. ف�سعور الأبناء بعدم الأمان والتقّبل 

اإل��ى  يدفعهم  الأه���ل،  قبل  م��ن  والتقدير 

محاولة  واإلى  المنزل  داخل  الغربة  عي�س 

اإلى  بالإ�سافة  عنهم،  البديل  عن  البحث 

م�ساعر  نتيجة  بالذنب  ال�سعور  ثقل  تحّمل 

ل��ه��م، ب�سكل  الأه����ل  ال��ك��راه��ي��ة ورف�����س 

اأ�سا�سي«.

*العدل بين الأبناء
الوقائية  الأ�ساليب  اأو  الحلول  وع��ن 

الدكتورة  اأّكدت  التمييز  للحوؤول دون هذا 

المو�سوي على عدد من النقاط:

بين  والعدل  الم�ساواة  على  الحر�س   -  1
المواقف، وحتى في  الأبناء في جميع 

التافه منها بنظر الأهل.

263 - الحر�س على تبرير مواقف تف�سيلية من 
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الأبناء وح�سرها  اأحد  تجاه  الأهل  ِقبل 

في حدود الموقف نف�سه، ولي�س كتف�سيل 

مطلق لل�سخ�س على غيره.

عن  الأبناء  لجميع  الم�ستمر  التعبير   -  3
الحّب والتقدير.

م�ساعر  اإظ��ه��ار  ع��دم  على  الحر�س   -  4
لو  حتى  الأبناء،  اأح��د  تجاه  التف�سيل 

وجدت.

بين  ال��م��ق��ارن��ة  ع��دم  على  ال��ح��ر���س   -  5
على  والت�سجيع  الحث،  بحجة  الأبناء 

التح�ّسن والتقّدم.

اأف��راد  من  ف��رد  لكل  الفر�سة  اإتاحة   -  6
تتنا�سب  بطريقة  ذاته  لإثبات  العائلة 

مع قدراته.

7 - تقدير نجاحات، مميزات، خ�سائ�س، 
اأفراد  من  فرد  كل  وق��درات  مهارات، 

العائلة دون تمييز.

*قوا اأنف�صكم.. نارًا
بعد اأن تناولنا الجانب 

مو�سوع  ف��ي  الج��ت��م��اع��ي 

كان  الأب��ن��اء،  بين  التمييز 

ال��راأي  ن�ستو�سح  اأن  ب��ّد  ل 

فالتقينا  ال�سرعي،  الديني 

مفتي  طه  علي  ال�سيخ  ب�سماحة 

منطقة الهرمل وق�سائها.

»اأّن  مبينًا  حديثه  �سماحته  ا�ستهل 

ذن��ب��ًا  ت��ع��ّد  الأب���ن���اء  ب��ي��ن  التمييز  عملّية 

اأولدهم، وهم  وجرمًا يرتكبه الأهل بحق 

م�سطربة،  اأ�سرّية  لحياة  يوؤ�س�سون  بذلك 

كتابه  في  ذل��ك  عن  تعالى  اهلل  نهى  وق��د 

من  والأه��ل  الأنف�س  بوقاية  واأم��ر  العزيز، 

ن��ار الآخ����رة، وع���دم اإ���س��ع��ال ن��ار الحقد 

والكراهية بين الأبناء نتيجة التمييز فيما 

ور«. بينهم هو اأحد ال�سُّ

تربية
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 بحار الأنوار، المجل�سي، ج101، �س91.( 1)
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الهوام�ص

��ِذي��َن �آَم��ُن��و�  ��َه��ا �لَّ يُّ
ق��ال تعالى: {َي���ا �أَ

َناًر� َوُقوُدَها �لنَّا�ُس  َو�أَْهِليُكْم  �أَنُف�َشُكْم  ُقو� 

�ِشَد�ٌد  ِغ��َاٌظ  َمَاِئَكٌة  َعلَْيَها  َو�ْل��ِح��َج��اَرُة 

َما  َوَيْفَعُلوَن  �أََم��َرُه��ْم  َم��ا   َ �للَّ وَن  َيْع�شُ اَل 

ُيوؤَْمُروَن} )التحريم: 6(.

*معنى التف�صيل
الفتاة  ل  الإ�سالم ف�سّ اأن  واأّكد �سماحته 

من  انطالقًا  كثيرة  اأم��ور  في  ال�سبي  على 

اأّن  وبّين  ح�ّسا�سًا.  عاطفيًا،  مخلوقًا  كونها 

هذا التف�سيل ل يعّد تمييزًا بالمعنى ال�سلبي، 

بل هو تكريم وتاأكيد على اإر�ساء التوازن في 

النظرة والقيمة الجتماعّية والإن�سانّية.

وقد جاء في الحديث ال�سريف: »خيُر 

.
)1(

اأولدكم البنات«

وقال ر�سول اهلل P: »اإّن اهلل تبارك 

وتعالى على الإناث اأراأف منه على الذكور، 

وما من رجٍل ُيدخل فرحة على امراأة بينه 

.
)2(

وبينها حرمة اإل فّرحه اهلل يوم القيامة«

وقال الإمام علي Q: »كان ر�سول 

ريحانة  ق��ال:  بجارية،  ُب�ّسر  اإذا   Pاهلل

.
)3(

اأ�سّمها ورزقها على اهلل« 

*الإناث قبل الذكور
ال��دق��ة في  ي��اأخ��ذك العجب م��ن  وق��د 

نف�سي  م���ردود  ل��ه  ال���ذي  التعامل  توجيه 

الر�سول  ياأمر  عندما  الفتاة  على  اإيجابي 

P الرجل »الأب« باأن يبداأ بالإناث قبل 

اأو  اأو الأطعمة  الذكور، عند توزيع الهدايا 

P: »من دخل  العطايا. قال ر�سول اهلل 

عياله  اإلى  فحملها  تحفة  فا�سترى  ال�سوق 

محاويج،  ق��وٍم  اإل��ى  �سدقة  كحامل  ك��ان 

فّرح  من  فاإّنه  الذكور  قبل  بالإناث  وليبداأ 

اإ�سماعيل  ولد  رقبة من  اأعتق  فكاأّنما  ابنة 

من  بكى  فكاأّنما  �سبي  ابن  عين  اأقّر  ومن 

الحقيقة  ه��ذه  ول��ت��اأك��ي��د   .
)4(

اهلل« خ�سية 

عن  النبوي  الّنهي  كان  النف�سّية  التربوّية 

ر�سول  قال  فقد  البنت  على  ال�سبي  اإيثار 

اهلل P: »من كان له اأنثى فلم يهنها ولم 

اأدخله  عليها  ول��ده  ويمّيز(  ل  )يف�سّ ُيوؤثر 

.
)5(

اهلل الجنة«

قال رسول اهلل P: »من دخل 
السوق فاشرتى حتفة فحملها 
إىل عياله كان كحامل صدقة 

إىل قوٍم حماويج، وليبدأ 
باإلناث قبل الذكور«

�ل�شيخ علي طه
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*اأ�صباب المر�ص
ي��ن��ت��ج م���ر����س ال��ت��ال���س��ي��م��ي��ا ع��ن 

ا�سطراب في خاليا الدم الحمراء ب�سبب 

نتيجة  الهيموغلوبين  م�ستوى  انخفا�س 

الجينات الموؤلِّفة لبروتين الدم: غلوبين، 

الأ�سا�سي  ال��م��ك��ّون  ط��ف��رة  ي�سكل  ال���ذي 

التالسيميا:
أنيميا البحر المتوسط

مروى ح�صني الدّر

التال�صيميا مر�ٌص وراثٌي ينت�صر في جميع اأنحاء العالم، وب�صكل 

وا�صع في منطقة حو�ص البحر الأبي�ص المتو�صط. لذا، بات يعرف 

اأي�صًا با�صم »اأنيميا  با�صم »اأنيميا البحر المتو�صط«، وكذلك يعرف 

هي  فما  1925م.  عام  اكت�صفه  الذي  الطبيب  ل�صهرة  ن�صبة  كولي« 

اأ�صبابه؟  ما هي  الجميع؟  اأذهان  ي�صغل  الذي  المر�ص  حقيقة هذا 

وكم تبلغ درجة خطورته؟ ما هي اأنواعه؟ وما هي اأبرز الإجراءات 

التي يجب اتخاذها للك�صف عنه قبل الزواج؟

الصحة والحياة
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نقل  ع��ن  الم�سوؤول  ال��دم  لهيموغلوبين 

وتنتقل  الج�سم.  خاليا  اإلى  الأوك�سيجين 

هذه الطفرة وراثّيًا من الآباء اإلى الأبناء 

الهيموغلوبين  عمل  تعطيل  في  وتت�سّبب 

الطبيعي وبالتالي في ارتفاع تك�ّسر خاليا 

الدم الحمراء ما يوؤدي اإلى ظهور اأعرا�س 

فقر الدم.

*اأنواعه
ي��ت��ك��ون ه��ي��م��وغ��ل��وب��ي��ن ال�����دم من 

األفا  ال��ن��وع  م��ن  جينّية«  �سال�سل  »اأرب���ع 

)Chaines α(، بالإ�سافة اإلى �سل�سلتين 

وبناء   .)Chaines β( بيتا  النوع  من 

ن�سخ  اأربع  يمتلك كل �سخ�س  على ذلك، 

من ال�سال�سل األفا )α(: يرث اثنتين منها 

من الأب، واثنتين من الأم. بالإ�سافة اإلى 

ال�سل�سلتين بيتا )β( اللتين يرث كل واحدة 

منهما من اأحد الأبوين؛ واأي خلل في هذه 

الجينات قد ي�سبب م�ساكل �سحية.

»ال��ج��ي��ن«  اأن  اإل����ى  الإ�����س����ارة  ت��ج��در 

الم�سوؤول عن اإنتاج »�سل�سلة الألفا« غلوبين 

موجود على كروموزوم رقم 16.

اأما الم�سوؤول عن اإنتاج »ال�سل�سلة بيتا« 

فيوجد على الكروموزوم رقم 11.

ك���ان في  ال��خ��ل��ل )اإن  م��وق��ع  وح�����س��ب 

ال�سل�سلة  ت�سنيع  ع��ن  الم�سوؤول  الجين 

البروتينية األفا اأو بيتا( بالإ�سافة اإلى عدد 

تق�سيم  يتم  بالطفرة،  الم�سابة  المورثات 

المر�س اإلى اأنواع عّدة:

1 - األفا تال�صيميا:
ال�صاكنة  تال�صيميا  الأل���ف���ا   - اأ 

:)Silencieuse(

واحدة من  �سل�سلة  الخلل في  كان  اإذا 

ال�سخ�س  في�سنف  الجينية  ال�سال�سل 

عندها حاماًل للمر�س، ولكنه غير م�ساب 

به، اإذ ل تظهر عليه اأية عوار�س مر�سّية، 

طبيعية.  معدلت  اإلى  الدم  تحليل  وي�سير 

الحالة  ه��ذه  اإل���ى  ال��ت��ع��ّرف  ي�سعب  ل���ذا، 

لحركة  اإلكتروني  فح�س  خ��الل  م��ن  اإّل 

الهيموغلوبين.

 Trait( ب - الألفا تال�صيميا ال�صغرى

:)thalassémique
من  مورثين  العطب  ي�سيب  عندما 

»ح��ام��اًل  ال�سخ�س  ي�سّمى  اأرب��ع��ة  اأ���س��ل 

عندها  ي�ساب  ول  ال�سغرى«  للتال�سيميا 

لديه  يولد  قد  اأنه  اإّل  �سحّية  م�ساكل  باأية 

حاملة  زوجته  كانت  اإذا  م�سابون  اأطفال 

لنف�س ال�سفة.

ال��ك��ب��رى  ت��ال���ص��ي��م��ي��ا  الأل���ف���ا   - ج 

:)Hemoglobinose H(

ع��ن��دم��ا ي��ك��ون ال��ق�����س��ور ف��ي »ث��الث 

ينتج مرض التالسيميا عن اضطراب 
يف خاليا الدم احلمراء
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إّن أهم أنواع العالج للتالسيميا 
الكربى هي نقل الدم بشكل 

متواصل

���س��ال���س��ل ج��ي��ن��ّي��ة« ي�����س��اب ال�����س��خ�����س 

الأع��را���س  وت��ت��راوح   ،H بالهيموغلوبين 

ال��ت��ي ي��ع��ان��ي��ه��ا ال�����س��خ�����س ب��ي��ن ف��ق��ر دّم 

الحمراء  ال���دم  ك��ري��ات  �سغر  م��ع  �سديد 

وت�سّوه  لونها  و�سحوب   )Hypochrome(

وت�سّخم   )Splénomégalie( للعظام 

لنقل  عندها  المري�س  ويحتاج  للطحال، 

دم �سريع ليتمكن من الحياة.

د - الألفا تال�صيميا القاتلة:

المورثات  جميع  الطفرة  اأ�سابت  اإذا 

حاد  دم  بفقر  الجنين  ي�ساب  الأرب��ع��ة 

يت�سبب  م��ا  ال��ق��ل��ب.  ف��ي  ف�سل  م��ع  ج���دًا 

ال��ولدة  بعد  اأو  ولدت��ه  قبل  الجنين  بوفاة 

ا�سم  المر�س  هذا  على  ويطلق  مبا�سرة، 

.)Anasarque de Bart(
2 - البيتا تال�صيميا:

وه���ي الأك��ث��ر ان��ت�����س��ارًا وُت��ق�����س��م اإل��ى 

نوعين:

اأ - بيتا تال�صيميا ال�صغرى:

ت��ت��ج��ّل��ى ه���ذه ال��ح��ال��ة ع��ن��دم��ا يكون 

مورث واحد للبيتا غلوبين معطوبًا والآخر 

ال�سخ�س  ي�سّمى  الحالة  هذه  في  �سليمًا. 

حاماًل للمر�س، ول يعاني من اأية عوار�س 

دم  ف��ق��ر  م��ع  ب�سيط  ُدوار  ���س��وى  �سحية 

طفيف. وح�سب اإح�سائّية منظمة ال�سحة 

العالم  ���س��ك��ان  م��ن   %8 ف����اإن   العالمية 

حاملون للتال�سيميا ال�سغرى.

ال��ك��ب��رى  ت��ال���ص��ي��م��ي��ا  ب��ي��ت��ا   - ب 

:)Anémie de Coleey(

 )β( بيتا  بال�سل�سلتين  خلل  نتيجة 

اإلى  ي��وؤدي  ما  م�سابًا،  المري�س  ي�سّنف 

الحمراء  ال��دم  ك��رّي��ات  في  �سديد  تك�ّسر 

انتهاء عمرها الطبيعي )120 يومًا(  قبل 

الصحة والحياة
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ن�سبة  اإلى  الهيموغلوبين  كمّية  في  ونق�س 

فيحتاج  ملل   100 لكل  غ��رام   7 من  اأق��ل 

المري�س حينها لنقل دم دوري كل 3 - 4 

من  طبيعية  ن�سبة  على  للمحافظة  اأ�سابيع 

الهيموغلوبين.

واأهم اأعرا�س هذا النوع:

1 - �سيق في التنف�س.
2 - ت�سّخم الطحال.
3 - انقطاع ال�سهية.

4 - الإح�سا�س باإجهاد وتعب م�ستمر.
5 - �سرعة النفعال.

6 - �سحوب في الوجه.
7 - تاأخر في البلوغ.

8 - ت�سوهات في عظام الوجه.
الدم  تحليل  نتائج  اأن  اإل��ى  بالإ�سافة 

الحمراء  الكريات  حجم  في  �سغرًا  ُتظهر 

اخ���ت���الف  م����ع   )Poikylocytose(

اأ�سكالها.

تجدر �الإ�شارة �إلى:

التال�سيميا  ع��الج  ي��ت��ّم  ل��م  اإذا  اأن���ه   -  1
فاإنها  ومتوا�سل،  جّدي  ب�سكل  الكبرى 

توؤدي اإلى الموت خالل ب�سع �سنين.

2 - اأن مر�سى التال�سيميا الكبرى يعانون 
الج�سم  في  الحديد  كمّية  زي��ادة  من 

اإل��ى  ي���وؤدي  م��ا  الأن�سجة  ف��ي  وتر�سبه 

تلفها، لذلك فهم ممنوعون من تناول 

اأدوية الحديد على اأنواعها.

الكريات  ت�سّكل  عملّية  في  الخلل  اأّن   -  3
عملية  ف��ي  ال��خ��ل��ل  ي�سبب  ال��ح��م��راء 

الجمجمة  ك��ان��ت��ف��اخ  ال��ع��ظ��ام  ت�سّكل 

وتحول �سكل الراأ�س اإلى مثّلث والتاأخر 

 Crâne en poil de( ال��ن��م��و  ف��ي 

.)brosse،vertèbres en Diablos
م�سدر  ه��و  ال��م��زم��ن  ال���دم  فقر  اأّن   -  4

لق�سور الكبد والقلب والطحال.

للتال�سيميا  ال��ع��الج  اأن���واع  اأه���م  اأّن   -  5
ونقل  الطحال  ا�ستئ�سال  هي  الكبرى 

الدم ب�سكل متوا�سل.

*اإجراءات ما قبل الزواج
ه��ي اإج������راءات وق��ائ��ّي��ة ت��ه��دف اإل��ى 

الزواج  قبل  الطرفين  �سّحة  عن  الك�سف 

و�سالمتهما من الأمرا�س التي قد تعّر�س 

الجنين لالإ�سابة والخطر. واأهم التحاليل 

التي يتم اإجراوؤها للك�سف عن التال�سيميا 

هي:

- .)NFS( فح�س تعداد الدم

الهيموغلوبين  - اأو  الدم  خ�ساب  فح�س 

.)CBC( الذي يطلق عليه

الفحو�سات  نتيجة هذه  كانت  اإذا  اأما 

اإج���راء  يتم  فعندها  دم  فقر  اإل���ى  ت�سير 

لتحديد  الكهربائي  الهيموغلوبين  فح�س 

.)Hb electrophoresis( نوع الإ�سابة

فقط  الطرفين  اأحد  كان  اإذا  �إ���ش��ارة: 

حاماًل للمر�س، فاإن احتمال اإنجاب اأولد 
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ح��ق��ي��ب��ة 
ه��د  لمجا ا
ئي��ة ا لغذ ا
�صارة املو�صوي خزعل

بغذائه:  الهتماَم  المجاهد  يحتاج 

القدرة  له  تتحّقق  كي  وكمّيته،  نوعّيته 

البدنّية التي من خاللها ي�صتطيع احتمال 

وحّر،  برد،  من  والعوائق  المتاعب  كاّفة 

وغيرها...  ورك�ص  وحمل  �صديد،  وقتال 

فما هي الأغذية التي ت�صاعده على بناء 

التي  الأطعمة  هي  وما  البدنّية؟  قّوته 

يمكن الحتفاظ بها وال�صتفادة منها في 

للتلف؟  تعّر�صها  دون  الع�صكرّية  المراكز 

المجاهد  حقيبة  تكون  اأن  يمكن  وكيف 

الغذائّية خفيفة الحمل وكافية له؟

*قّوة المجاهد البدنّية
�سروط  بثالثة  البدنّية  القّوة  تتحقق 

هي:

و�سّحي،  �سليم  وزن  على  المحافظة   -  1
الحركة  تمنع  ال��وزن  في  الزيادة  لأّن 

ال�سريعة، وتجعل �ساحبها اأكثر ُعر�سة 

للك�سور عند اأّي عثرة.

ال��م��ع��ادن  م���ن  اأّي  ينق�سه  ل  اأن   -  2
والفيتامينات، وهذا ما يجعله عر�سة 

عمله.  ع��ن  تعيقه  �سحية،  لمتاعب 

فالنق�س في الماغنيزيوم مثاًل، يوؤّدي 

والنق�س  الع�سالت.  في  الت�سّنج  اإلى: 

ي��وؤّدي  والكال�سيوم   D الفيتامين  في 

والعظام.  المفا�سل  في  اأوج��اع  اإل��ى: 

ي��وؤّدي  قد   C الفيتامين  في  والنق�س 

اإل�����ى: ال��خ��م��ول وال��ج��ف��اف وت�����س��ّق��ق 

الب�سرة.

الريا�سة  يمار�س  ر�سيقًا  يكون  اأن   -  3
بانتظام ول تنح�سر حركته بالدورات 

التدريبّية.

تغذية

70



)ال��ف��ول، ال��ع��د���س، ال��ح��ّم�����س..(، بيا�س 

هذه  والأجبان..  الألبان  الحليب،  البي�س، 

البروتينات مهّمة لعمل الع�سالت وحركتها 

وحمايتها من التمّزق.

في  ال��زي��ادة  اأّن  اإل��ى  الإ���س��ارة  وتجدر 

اأثر في تقوية  اأّي  تناول البروتين لي�س لها 

ال�سعي  المجاهد  على  لذلك  الع�سالت. 

معتدلة،  بكمّيات  البروتينات  تناول  اإل��ى 

اللحوم  كانتقاء  الدهون،  قليلة  تكون  واأن 

ال��دواج��ن  الأ���س��م��اك،  ال��ده��ن،  المنزوعة 

اللحوم  ���س��ّي  وك��ذل��ك  ال��ج��ل��د،  المنزوعة 

وعدم قلِيها بالزيت. اأ�سف اإلى ذلك تناول 

*حاجات المجاهد الغذائّية
ق��در  ي����ح����اول،  اأن  ال��م��ج��اه��د  ع��ل��ى 

غذائه،  في  متوازنًا  يكون  اأن  الم�ستطاع، 

اأنواع  على  م�ستملة  الغذائّية  وجبته  وتكون 

مختلفة من الغذاء:

1 - الن�صوّيات والحبوب ومنتجاتها:
المعكرونة،  ال��ك��ع��ك،  ال��خ��ب��ز،  م��ث��ل: 

الأرز، القمح، ال�سعير والبطاطا...

ال��ن�����س��وي��ات ه���ي ال��م�����س��در الأك��ب��ر 

ل��ل��ط��اق��ة عند  والأه�����م 

��ة  ال��م��ج��اه��د، وخ��ا���سّ

ال������ذي م����ن م��ه��ام��ه 

ال��م�����س��ي ل�����س��اع��ات 

ال��ق��ت��ال  اأو  ط��وي��ل��ة 

يحمل  ال�����ذي  اأو 

الثقيلة.  الأ�سلحة 

ف���ال���ن�������س���وّي���ات 

ن ع��ل��ى  ُت�����خ�����زَّ

����س���ك���ل ����س���ّك���ر 

ف��ي ال��ك��ب��د، وت��م��ّد 

المجاهد بطاقة طويلة الأمد عند الحاجة 

اإليها، وتقّلل الإح�سا�س بالجوع.

�سيقوم  ال���ذي  المجاهد  على  ل��ذل��ك 

وجبة  ت��ن��اول  اإل��ى  ي��ب��ادر  اأن  ب��دن��ّي  بجهٍد 

قبل  تقريبًا(،   %  60( بالن�سوّيات  غنّية 

يومين  مدى  على  اأو  �ساعات،  باأربع  ذلك 

تخزين  على  الكبد  ي�ساعد  ثالثة، حتى  اأو 

اأكبر قدر من ال�سكر الذي �سي�سعفه خالل 

فترة بذل الطاقة.

2 - البروتينات:
 ك��ال��ّل��ح��وم وم��ن��ت��ج��ات��ه��ا )ال��ل��ح��وم 

البقول  وغ��ي��ره��ا(،  والبي�ساء  ال��ح��م��راء 

النشويات هي املصدر األكرب 
واألهم للطاقة عند اجملاهد، 

وخاّصة الذي من مهامه 
املشي لساعات طويلة
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للبروتين  جيد  م�سدر  ه��ي  التي  البقول 

وقليلة الدهون. 

3 - الدهون:
والدواجن  اللحوم  في:  الدهون  توجد 

ح��ت��ى ال��م��ن��زوع��ة ال��ج��ل��د، ك���ل الأط��ع��م��ة 

)كالت�سيب�س  ال��م�����س��ت��ري��ات  ال���م���ق���اّلة، 

وال�سوكول..(، الزيوت.

ل���الأداء  م��ه��ّم��ة  ال���ده���ون  اإّن  ب��ال��ط��ب��ع 

الريا�سي، لكن باعتدال، لأّن كثرتها توؤّدي 

الأوعية  في  الدهون  وتراكم  ال�سمنة  اإل��ى 

الدموّية، وهو اأمٌر غير محّبذ للمجاهدين.

4 - الماء:
اإّن �ستة اأكواب اإلى ثمانية هي المعّدل 

اأّنه  اإّل  الو�سطي لحاجتنا من الماء يومّيًا، 

في حالت الجهد البدني، الطق�س الحاّر، 

قد  الأم��را���س،  وبع�س  ال�سديد،  التعّرق 

نحتاج اإلى اأكثر من ذلك.

بدنّيًا،  جهدًا  الإن�سان  يمار�س  فعندما 

هي  الماء  ووظيفة  ج�سمه،  ح��رارة  ترتفع 

تناول  ف��اإّن  لذلك  الج�سم.  ح��رارة  تعديل 

الماء بانتظام يحافظ على حرارة الج�سم 

معتدلة.

كما يمكن اإنعا�س الج�سم، اإ�سافة اإلى 

المليئة  والخ�سراوات  بالفاكهة  الماء، 

اأّن  ًة  خا�سّ توّفرها.  حال  في  بال�سوائل، 

بالفيتامينات  غنية  والخ�سار  الفواكه 

)C وE وB(. وتحتوي على الألياف التي 

تمنع الإم�ساك.

5 - الكافيين:
الدهون  ح��رق  على  الكافيين  ُي�ساعد 

اأثناء الريا�سة وبالتالي الحتفاظ بمخزون 

اأط���ول،  ل��ف��ت��رة   )Glycogen( ال�����س��ّك��ر 

لتحّمل  الزمنّية  ال��م��ّدة  زي���ادة  وبالتالي 

على  الكافيين  وي�ساعد  البدنّي.  الجهد 

ويقّلل  تمّددها  بعد  الع�سالت  تقّل�س 

من التعب اأثناء الحركة والجهد.

تناول  المفيد  م��ن  ل��ذل��ك 

اأي  اأو  ال�����س��اي  اأو  ال��ق��ه��وة 

م��ن ال�����س��وائ��ل ال��ح��اوي��ة 

ل��ل��ك��اف��ي��ي��ن ب���اع���ت���دال. 

مدر  فاإنه  م�ساوئه  اأم��ا 

م��ا يجعل  ل��ل��ب��ول وه���و 

بع�س الأفراد يبتعد قدر 

اأو  الكافيين  عن  الإمكان 

يقّلل منه.

*اأف������ك�ار لح��ق��ي��ب�ة 
المجاهد الغذائية

ق���د ي��ق��ط��ع م�����س��اف��ات 

على  ���س��ي��رًا  ك��ب��ي��رة 

تغذية
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متاعًا  تحوي  ق��د  حقيبته  ولأن  الأق����دام، 

يتنبه  اأن  ال�سروري  فمن  ثقيلة،  واأ�سلحة 

اإلى اأن ينتقي  من بين الأطعمة ما هو اأخف 

وزنًا واأقّل حجمًا، ليلّبي حاجاته الغذائية، 

ولذلك يمكنه اتباع الخطوات التالية:

1 - انتِق من كل �سنف من اأ�سناف الأغذية 
المذكورة اأعاله )ن�سويات، بروتينات، 

�سوائل،...( نوعًا اأو اأكثر ح�سب المدة 

ب��دون  فيها  ب��ق��اوؤك  المتوقع  الزمنية 

اإمداد، وبح�سب القدرة على الحمل.

بغالف  المغلفة  الأغ��ذي��ة  اإل��ى  انظر   -  2
الكارتون،  اأو  كالنايلون  ال��وزن  خفيف 

منها  )الم�سحوب  الم�سغوطة  تلك  اأو 

الهواء(. والبتعاد عن المعلبات ثقيلة 

الوزن.

مكملة،  اأقرا�سًا  حقيبتك  في  اجعل   -  3
والتي  الغذائية،  البودرة  من  وظروفًا 

م�سروبًا  لتكّون  ال��م��اء  اإليها  ي�ساف 

بدياًل عن وجبة غذائية.

*نموذج لحقيبة غذائية
مكي�سة،  ذرة  خبز،  �ل��ن�����ش��وي��ات:  م��ن 

الأعواد المملحة )pretzels(، ب�سكويت...

فول،  علبة  ترم�س،  �لبروتينات:  من 

حليب  من  مغّلف  مرتديال،  اأو  طون  علبة 

البودرة. علب �سغيرة من الجبنة والزبدة 

والمربى.

من �ل�شو�ئل: قنينة ماء خا�سة، علبة 

حليب �سائل، ظرف ع�سير بودرة.

و�ل��خ�����ش��ار: كي�س من  �ل��ف��و�ك��ه  م���ن 

)تمر،  اأن��واع��ه��ا  على  المجففة  ال��ف��واك��ه 

م�سم�س، خوخ، زبيب...(.

*حتى ل تتعّر�ص للتلف
في  تخزينها  يمكن  الأغ���ذي���ة  بع�س 

لها  تبقى  اأن  ويمكن  الع�سكرّية،  المراكز 

القيمة الغذائية نف�سها اأو ل تتعّر�س للتلف 

كاأن  الخ�سائ�س  بع�س  فيها  لوحظ  اإذا 

تكون:

مرتفعة  ح�����رارة  درج�����ات  ت��ت��ح��م��ل   -  1
ومنخف�سة معًا.

ل  كي  منخف�سة،  رطوبة  ذات  تكون   -  2
ي�سيبها العفن.

3 - تكون معّلبة اأو م�سغوطة.
يمكن  ال���ت���ي  الأف����ك����ار  ب��ع�����س  ه����ذه 

المجاهد  وع��ون  لتجهيز  منها  ال�ستفادة 

الم�سافر اإلى اهلل.

ُيساعد الكافيني على حرق 
الدهون أثناء الرياضة وبالتايل 

االحتفاظ مبخزون السّكر
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ن�صرين اإدري�ص قازان

هي �سظايا ثالث: في الراأ�س وال�سدر، 

وواحدة تحت قلبه �سببت له نزيفًا حادًا.. 

وبين رفاقه الجرحى ا�ستلقى في لحظاته 

طلب  ال��م��ع��ه��ودة  وبابت�سامته  الأخ���ي���رة، 

خليل  ع�سَب  ال��ج��ن��ان«..  »مفاتيح  كتاب 

مكان الإ�سابة في راأ�سه بع�سابة و�سّدها، 

شهيد الدفاع عن المقّدسات

خليل قاسم نصر اهلل )أبو حيدر(

اسم األم:  سيدة حايك  

محل وتاريخ الوالدة:  القليلة 

1991/6/25

الوضع االجتماعي: عازب  

رقم السجل: 45

تاريخ االستشهاد: 2013/5/19
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الغبار  ذاك  م��ن  عليه  ينثر  وراح  وال���ده 

للتبرك..

وهو خليل، الذي تقّلد �سالحه ُمذ ُهدد 

قّبة  فوق  الراية  رفع  في  و�سارك  مقامها، 

المقام في اأ�سعب اللحظات واأق�ساها.

*�صغيرًا بكى على ال�صيد عّبا�ص
والده،  اإذ كان  األمانيا،  ولد  خليل في 

يعالج  ال��ل��ب��ن��ان��ي،  الجي�س  ف��ي  ال��ج��ن��دي 

اإ���س��اب��ة ف��ي رج��ل��ه. وك���ان ل يتجاوز  م��ن 

بحرارة  يبكي  وال���ده  راأى  حينما  ال�سنة 

لبكائه،  خليل  فبكى  التلفاز،  �سا�سة  اأمام 

»اليوم  وق���ال:  ح�سنه  ف��ي  اأب���وه  فاأجل�سه 

ا�ست�سهد قائد المقاومة الإ�سالمية ال�سيد 

وطفله..«  زوجته  ومعه  المو�سوي  عبا�س 

فبكى خليل وكاأن قلبه ال�سغير وعى عظيم 

الفاجعة.

األمانيا،  ف��ي  العائلة  مكوث  يُطل  ل��م 

وما   .1996 العام  في  لبنان  اإل��ى  فعادت 

بيتها حتى �سّنت  ت�ستقر في  العائلة  كادت 

وقد  الغ�سب.  عناقيد  ح��رب  اإ���س��رائ��ي��ل 

�ساهد خليل باأّم عينيه الطائرات تق�سف 

بيوت المدنيين، وكان يطلب اإلى والده اأن 

ي�سقطها ب�سالحه، فيخبره اأبوه عن �سعوبة 

ي�سحون  ال��ذي��ن  المقاومين  وع��ن  ذل��ك 

باأنف�سهم دفاعًا عن الأر�س.

*تربية الرجال
�سبية  ث��الث��ة  خ��ل��ي��ل  اأب����ا  اهلل  رزق   

اأكبرهم خليل، عمد اإلى تدريبهم اأطفاًل، 

فعّلمهم الرماية وال�سباحة وركوب الخيل، 

البدنّية  بلياقته  اأكثرهم تمّيزًا  وكان خليل 

اأخ��ذ  حتى  ال��دع��اء  �سفحات  ُيقّلب  وظ��لَّ 

اقترب  وح��ي��ن  م��اأخ��ذ..  ك��ل  ال��ن��زف منه 

في  »انظروا  قائاًل:  تب�ّسم  الم�سعفون  منه 

العالم  في  اأ�سبحُت  اأنا  غيري..  اإ�سابات 

الآخ��ر«.. ون��ادى: » يا اهلل.. يا زينب.. يا 

زهراء.. يا ح�سين..«، ثم �سكَت.. وفا�ست 

روحه.

*فجر قرية »القليلة«
اليوم  ذلك  »القليلة«  قرية  فجُر  كان 

من  انتبه  ال��ذي  خليل«،  »اأب��ي  على  غريبًا 

من  فقام  بالدمع،  تفي�سان  وعيناُه  النوم 

رقاده وقلُبه يعت�سر األمًا، وفي باله الروؤيا 

ُيَكّبر  خلياًل  اأن  وهي  نومه،  داهمت  التي 

تلك  ا�ستيقظ على  ب�سدة..  يبكي  فيما هو 

الحالة، اأجه�س بالبكاء قائاًل: »اأر�سيِت يا 

زينب؟!«.

حمل  التي   O زينب  ال�سيدُة  هي 

من  كمية  ال�����س��ري��ف  مقامها  م��ن  خليل 

الغبار في كي�س �سغير، بعد قيامه ورفاقه 

اأجل�س  البيت  اإلى  بتنظيفه، وعندما و�سل 

تقّلد سالحه ُمذ ُهدد مقامها، 
وشارك يف رفع الراية فوق قّبة 
املقام يف أصعب اللحظات 

وأقساها
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المدر�سة  في  تخّوله  كانت  والتي  العالية، 

المباريات  ف��ي  الأول����ى  ال��م��راك��ز  د  ح�سْ

يدير  خليل«  »اأب���و  يكن  ول��م  الريا�سّية. 

اأذنه لبع�س التعليقات عن ق�سوِة تدريباته 

خالل  النهر  ف��ي  ال�سباحة  مثل  لأولده، 

اأرجلهم  بين  الرماية  اأو  ال�ستاء  مو�سم 

ب��ال��ر���س��ا���س ال��ح��ي. وع��ن��دم��ا ب��ل��غ خليل 

قيادة  تعلم  قد  ك��ان  عمره،  من  العا�سرة 

اإلى  اإ�سافة  وال��ده،  يملكها  التي  ال�ساحنة 

المهارات التي اكت�سبها، والتي �سّهلت عليه 

فيما بعد التدريبات الع�سكرية.

 | المهدي  الإمام  ك�سافة  بوابة  من 

فتًى،  ف��ك��ان،  ال��ج��ه��اد،  عالم  خليل  دخ��ل 

يتلّقُف بوعٍي كبير كل ما يجري من حوله، 

وقد تمّيز بذاكرة حادة حفظ فيها الكثير 

من التفا�سيل حتى قيل اإّن خليل ل ين�سى 

من الأمور التي تعني غيره اأكثر مما يذكره 

ال�سخ�س نف�سه.. 

*المقاومة... �صّر
عزم خليل على اللتحاق بالمقاومة ما 

اإن بلغ ال�ساد�سة ع�سرة من عمره. وحاول 

الع�سكرية  بالدورات  التحاقه  اأمر  اإخفاء 

عن والده. ولكن الأب - ال�سديق المقّرب 

اأّن��ه  ن��ه��ار  ذّك���ره ذات   - م��ن خليل  ج���دًا 

ليكت�سف  لبوٍح  يحتاُج  ول  ع�سكري،  رجل 

الكاتم«،  ب�»الم�سد�س  لقّبه  وقد  »ال�سّر«.. 

ل�سّدة تكّتمه على عمله.

كانت  الجهادية  م�ساركات خليل  اأولى 

يتجاوز  ل  وه���و  تموز2006،  ح���رب  ف��ي 

الخام�سة ع�سرة من عمره. اإذ اأبقاه والده 

معه في القرية ليتنقال طوال فترة 33 يومًا 

للمجاهدين  ال��م��وؤن  حاملين  القرى  بين 

وخطورته،  الأمر  �سعوبة  من  الرغم  على 

لأحد  موقف  خليل  ذاك��رة  في  ُحِفر  وق��د 

ال��م��ج��اه��دي��ن ع��ن��دم��ا و���س��ال اإل��ي��ه وك��ان 

العط�س قد اأنهكه، فرف�س اأن ي�سرب قائاًل 

له: لن اأ�سرب طالما المجاهدون في عيتا 

ال�سعب ل ي�سربون!

*�صديٌق لوالدته
هذا الإيثار الكبير ترك في نف�س خليل 

ب�سماحة  ا�ستهر  ال��ذي  وه��و  كبيرًا،  اأث���رًا 

اأن  يمينه، حتى  بما ملكت  اأخالقه وجوده 

كبيرًا  م�سروفًا  له  يخ�س�س  ك��ان  وال��ده 

ورغبته  رف��اق��ه  ع��ل��ى  اب��ن��ه  ب��ك��رم  لعلمه 

الدائمة في م�ساعدتهم.

م�ساعر  على  جدًا  حري�سًا  خليل  كان 

اأك��ث��ر،  م��ق��ّرب��ة  ك�سديقة  فعاملها  اأم���ه، 

وكان  وم�ساعدتها.  تدليلها  على  وحر�س 

أمراء الجنة
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يكاد  ل  المرافقة،  ح�سن  الِع�سرة  جميل 

بروحه  ُعرف  رفاقه.  عدد  يح�سي  المرء 

المرحة ومزاحه المن�سبط. وحر�س على 

اأن ل ينزعج منه اأحد قيد اأنملة، حتى اإذا 

ما تاأخر في العودة لياًل اإلى المنزل، اأطفاأ 

دراجته النارية بعيدًا وجّرها اإلى الدار. 

*�صبوٌر على �صديد الألم
بركب  المجاهدين  التحاق  بداية  مع 

خليل  كان  العقيلة،  مقام  عن  المدافعين 

قد اأ�سيب اإ�سابة في خا�سرته اأثناء �سحبه 

لأحد رفاقه الجرحى من �ساحة المعركة. 

وقد انتبه والده لكثرة بقاء ولده في غرفته 

وقد اأقفل على نف�سه بالمفتاح، فطرق عليه 

اإ�سراره  اأن  غير  ي�ستمهله،  وخليل  الباب 

يخبئ  اأن  قبل  ال��ب��اب  لفتح  بخليل  دف��ع 

فراَع  الجرح،  تطهير  واأدوي��ة  ال�سمادات 

والده �سمته و�سبر ولده على �سديد الألم.

رف��ي��ق ب��ع��د اآخ�����ر، م�����س��ى خ��ل��ي��ل في 

ت�سييعهم، وكثرت ندبات الفراق في قلبه، 

اأث��ن��اء وج���وده ف��ي القرية،  وق��د واظ���ب، 

رفاقه  م��ن  ال�سهداء  اأه��ال��ي  زي���ارة  على 

والطمئنان اإلى اأحوالهم.

��ِه��دت اأروق����ة ح���ّي ال�����س��ي��دة زينب  ���سَ

فقاتل  خليل،  بطولت  ال�سام  في   O

بباأ�س حيدري وع�سق ح�سيني، ومن هناك 

واحدًا  ليكون  الق�سير  منطقة  اإلى  انتقل 

اأرواح��ه��م على مذبح  م��ن ال��ذي��ن ق��ّدم��وا 

الع�سق الإلهي في حرب الحق مع الباطل، 

تاركًا اآخر اللحظات التي وّدع فيها والديه 

فقبيل  الأ����س���رار،  م��ن  بالكثير  م��ح��اط��ة 

بوجه  راأي��ك  »ما  والدته:  �ساأل  ينطلق  اأن 

فاأجابته  الجهادي(؟«  )ا�سمه  حيدر  اأبي 

»اأب��و  ق��ائ��اًل:  ف�سحك  »ق��م��ر«،  مبا�سرة: 

حيدر.. �سهيد«.

زينب  لل�سيدة  ف���داًء  خليل  ا�ست�سهد 

O التي كان في �سغره ل يربُط جبهته 

اأيام عا�سوراء اإّل بع�سبة با�سمها.. مناديًا 

وبين  ال��م��ق��ام  قبة  اأع��ل��ى  م��ن  ي���وم،  ذات 

الر�سا�س: »لبيك يا زينب«.

َشِهدت أروقة حّي السيدة زينب 
O يف الشام بطوالت خليل، 

فقاتل ببأس حيدري وعشق 
حسيني
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قا�سم  الظالمين،  مبيد  اهلل  ب�سم  الرحيم،  الرحمن  اهلل  ب�سم 

 المعَتدين، نا�سر الموؤمنين، خاذل الكافرين.
الجّبارين، ]مهلك[)1(

الم عليك يا �سيدي يا اأبا عبد اهلل. ال�سَّ

والزمان  الع�سر  �ساحب  يا  مهدي،  يا  هادي  يا  عليك  الم  ال�سَّ

�ست�سهد بين يديك، واأخرج من 
ُ
|. كم اأتمنى واأرغب واأدعو لكي اأ

قبري موؤتزرًا كفني، �ساهرًا �سيفي، مقاتاًل دونك.

الم على ال�سهداء،  الم على روح اهلل المو�سوي الخميني، ال�سَّ ال�سَّ

وال�سادقين، والعلماء، والمجاهدين، ورحمة اهلل وبركاته.

تذهب  لم   Q الح�سين  الإم��ام  دماء  اإنَّ  النا�س:  لكلِّ  اأق��ول 

و�سهداء،  وعلماء،  ومجاهدين،  واأبطاًل،  اأجياًل،  ع��ّدت 
َ
اأ بل  هدرًا، 

الأر�س،  فوق  الرحمان  َعَلم  حمة،  الرَّ َعَلم  وُرفع  الثورة،  وانت�سرت 

]فاأنارت[ �سعلة الهدى واأطفاأت طريق ال�ساللة، واإن �ساء اهلل العليِّ 
القدير �سيعمُّ الإ�سالم، ويحكم في الأر�س ُحكم اهلل العزيز الجبار، 

واإن �ساء اهلل �سي�سلِّي الإمام الخامنئي قريبًا في كربالء، وي�سلي 

الإمام المهدي| في القد�س ال�سريفة، واإن �ساء اهلل قريبًا وقريبًا 

جدًا �سيعزُّ الموؤمنين ويذلُّ الكافرين واهلل الم�ستعان.

كلِّ  في  واذكروني  تق�سيري،  على  �سامحوني  و�إخ��وت��ي:  �أهلي 

مجل�ٍس، وكونوا اأوفياء لالإ�سالم وللق�سية التي ق�سيت من اأجلها.

اأمي  ل��ِك،  حّبي  مدى  و�سف  عن  الّل�سان  يعجز  �لعزيزة:  �أم��ي 

بري بال�سيدة زينب  ، وت�سّ
�سامحيني عندما ت�سمعين ]ب�سهادتي[)2(

والدي،  على  تترحمين  مثلما  علّي  الترّحم  على  ]و[داومي   .O

وصية الشهيد 
حيدر محمود زين الدين)*(
ا�صت�صهد بتاريخ 2012/10/31 دفاعًا عن المقّد�صات

وصية شهيد
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ال�سيدة  اأم���ام  �ستفخرين  غ���دًا  اهلل  ���س��اء  واإن 

ترّدي  ول  �سهيدًا،  ابنًا  لديِك  اأن   O الزهراء 

هذا  اخترت  اأنني  تعرفين  اأن��ِت  النا�س،  ك��الم  على 

الخط من الأ�سا�س، وهذه طريقنا وهي �سعبة جدًا.

�أخي: انتبه لأّمك، لأنَّ اأّمك تعبت كثيرًا، و�سعرت بالقهر 

من اأجلنا. وهذه الطريق، يا اأخي، اأتمّنى منك اأن ت�سلكها، هي 

طريق �سعبة جدًا ولكن �سهلة جدًا في نف�س الوقت، لأنها قريبة من 

اأتمنى  كنت  لكن  واأ�سحك،  اأمزح  كنت  كم  وتعالى(،  )�سبحانه  اهلل 

ال�سهادة من كلِّ قلبي، والحمد هلل ربِّ العالمين.

زينب  بال�سيدة  وت�سبَّري  لنف�سك،  انتبهي  �ل��ع��زي��زة:  زوج��ت��ي 

O، وت�سبَّري باأهل البيت R، وكوني قدوة لأنَّ زوجِك �سهيد، 

انتبهي لنف�سك ولبنِك، وتم�سّكي بهذا الخط بكل قوة، وكيفما اتجه 

تم�سكي به، لأنه هو مر�ساة اهلل �سبحانه وتعالى وبكل �سيء نحن في 

في  رت  ق�سّ اأنني  الممكن  ومن  بيته،  واأه��ل   Q الح�سين  خدمة 

حقِك كثيرًا، ولكن اأنِت تعرفين اأنَّ هذا هو خطي منذ البداية.

وانتبهوا  والم�سامحة  دائ��م��ًا،  الدعاء  منكم  اأتمنى  ع��م��ي:  بيت 

لزوجتي وولدي، هذا في النهاية خّطنا، والحمد هلل ربِّ العالمين.

)*( جزء من و�سية ال�سهيد.

 ورد في الأ�سل: )هالك(. الموّثق.( 1)

 ورد في الأ�سل: )�سهادتي(. الموّثق.( 2)

الهوام�ص
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*تنتظر... تتعب... وتبت�صم
اأنها  الأم  معرفة  وم��ن��ذ  ال��ي��وم،  قبل 

اإح�سا�سها بالحمل  حامل، على الرغم من 

يرافقها  ب��داأ  لذيذ  �سعوٌر  ب��ه،  علمها  قبل 

بالن�سوة،  اإح�سا�س  هو  الحمل؛  رحلة  في 

هو  الأم��وم��ة..  من  بع�ٌس  هو  والنت�سار، 

والأ���س��اب��ي��ع  الأّي����ام  وت��م��ّر  ���س��ع��وٌر معجز. 

جميٌل  ثقٌل  هو  الأم.  على  ثقيلة  وال�سهور 

ومرغوب، هو التعب الأحب على قلب الأم.

ت�سعة اأ�سهر تعاني فيها زهراء ما تعانيه 

من تعب واأوجاع وعناء ي�سني ج�سدها، اأما 

ابت�سامة  البت�سامة،  نف�س  فيحمل  ثغرها 

الأم المنتِظرة حركًة �سغيرًة من جنينيها 

تن�سيها تعب اليوم واأوجاعه.

كفالة بالدم
هدى رحمة

ج�صد  في  يعي�صون  اأ�صخا�ص  ثالثة  كانت  كاأنما  اليوم،  قبل 

واحد، وقلبين ينب�صان تحت نب�ص قلب، وروحين مت�صلتين بروح، 

والأنفا�ص ذاتها يتنف�صها الثالثة، والغذاء نف�صه ي�صل اإليهم.

تسابيح شهادة
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وَمْن يرافق الأم هذه الرحلة؟ حبيبها 

مولوَدْيها  واأب  زوجها  عمرها،  و�سريك 

بتعبها،  �سي�سعر  اأكثر من  المنتظَرين، هو 

وهو الأقدر على موا�ساتها.

*اآمال واأحالم لطفل منتظر
منذ علمت زهراء اأنها حامل طار قلب 

بالأطفال،  الُمَتيَّم  فهو  فرحًا،  م�سطفى 

وهو الذي انتظر هذا الخبر ب�سوق حارق، 

�سنوات.  ثالث  زواجهما  على  م�سى  فقد 

ثم  لفرحه،  الأول  فرحها  فكان  هي،  اأم��ا 

واأحالمهما  اآمالهما  ير�سمان  و�سارا  لها. 

ال���م���وع���ودة ب��ال��ط��ف��ل ال��م��ن��ت��َظ��ر. وح��ت��ى 

نحو  بعد  علما  حين  ت�ساعف  فرحهما 

بتواأمين،  حامل  اأنها  الحمل  من  �سهرين 

للفرحة  المخططات  يت�ساركان  و���س��ارا 

ع  جن�سيهما،  وتَوقُّ الفرحتين،  اأو  الكبرى، 

منهما.  لكل  المف�سلة  الأ�سماء  واق��ت��راح 

�سيكون  التواأمين  اأحد  اأن  وكٌل منهما ظّن 

اأن  رِغ��ب م�سطفى  اأنثى.  والآخ��ر  ذك��رًا، 

لكن  »حوراء«،  والأنثى  »علي«  الذكر  يكون 

»زينب«،  ال�سم  يكون  اأن  لت  ف�سّ زه��راء، 

اإذًا  لها  ق��ال  اأك��ث��ر.  تحبه  ال���س��م  ف��ه��ذا 

»علي« و»زينب«، اإن كانا ذكرًا واأنثى، فما 

ير�سيها ير�سيه.

*في العيد القادم �صت�صبح اأمًا
ت��واأم��ان،  واأنهما  بالحمل،  علما  منذ 

�سوكول  لبيع  محل  جنب  م��ن  م��را  كلما 

الأ�سناف  اإلى  بلهفة  ينظران  المنا�سبات 

نوع  ويختاران  الواجهات،  في  المعرو�سة 
81
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ال�سوكول والزينة التي تليق بثمرَتي حبهما. 

وعدها باأنه �سيحتفل لها بعيد الأم القادم، 

ففي العيد القادم �ستكون قد اأ�سبحت اأمًا 

تتخيل  فكانت  هي،  اأما  لطفليه.  لطفلين، 

�سيحب  وكم  تلد،  بها حين  �سيهتم  اأنه  كم 

كان  عليهما.  ويحنو  المنتظرين  طفليهما 

لك  اأ�ستاق  �ساأ�سير  تلدين  حين  لها:  يقول 

وللولدين حين وجودي في العمل.

*�صهيد ُحرمة المقام
ن��اداه  الحمل،  من  �سهرين  نحو  وبعد 

المرة  هذه  م�سطر  هو  الجهادي.  الواجب 

يومًا،  ع�سر  خم�سة  المنزل  عن  يغيب  لأن 

في فترة معارك »الق�سير« العنيفة. وّدعها 

اأي��ار،  من  والع�سرين  الرابع  اليوم  �سباح 

ظهرًا  هاَتَفها  »الق�سير«.  اإل���ى  وانطلق 

التالي،  اليوم  في  وم�ساًء.  و�سوله،  حين 

وفي  الأ���س��ب،  رج��ب  �سهر  منت�سف  ف��ي 

ي�ست�سهد  والتحرير،  المقاومة  عيد  ذكرى 

���س��ه��داء  ل��ي��ك��ون دم���ه ودم  »م�����س��ط��ف��ى«، 

»ال��ق�����س��ي��ر« وج����راح ال��ج��رح��ى ب��اب��ًا َف��َت��َح 

ال�سيدة  مقام  لعتبة  وحار�سًا  »الق�سير«، 

الأر����س  لحرمة  و���س��ي��اج��ًا   ،O زي��ن��ب 

والعر�س.

دون  الحمل  رحلة  فُتكمل  »زه��راء«،  اأما 

اهتمامه  ف��رط  دون  »م�سطفى«،  ابت�سامة 

وموا�ساته لتعبها. �َسيَّعته مع طفليهما قبل اأن 

يب�سرا نور الدنيا. وّدعاه قبل اأن ي�ستقباله، 

ويناغيهما،  اأن يحملهما  قبل  ي�ستقبلهما،  اأو 

لن  بهما.  فرحته  »زه���راء«  تب�سر  اأن  قبل 

اأن  وب��ع��د  زواج��ه��م��ا.  ث��م��رَت��ي  معها  يقطف 

�سريح  وعند  فتاتان،  اأنهما  »زه��راء«  تعلم 

»م�سطفى« اأبلغته اأنهما لي�ستا كما توقعا.

تسابيح شهادة
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*وحّب الح�صين اأجّنني
الأول  ك��ان��ون  �سهر  م��ن  العا�سر  وف��ي 

اأب�سرت ابنتا »م�سطفى« النور. يومها لم 

تخّيلت  كما  ال��ولدة  غرفة  خارج  ينتظرها 

لها من عليائه.  يدعو  كان  لكنه  »زه��راء«، 

ذراعيه،  بين  و»حوراء«  »زينب«  يحمل  ولم 

يتيمتا  وهما  جنانه،  في  بهما  حّلق  لكنه 

اأو »اأبو الف�سل«  ال�سهيد »م�سطفى �سالح« 

الذي كِفلهما بدمه من قبل اأن يولدا. كيف 

 ،Q الح�سين  ح��بُّ  ��ه  اأَج��نَّ واأب��وه��م��ا  ل 

وخط لزوجته زهراء هذه ال�سطور:

»حّبك اأنت اأ�سكرني

ولكن حّب الح�سين اأجّنني

ولول جنوني بحّبه

ما غبت عنك

عقيدة دمي ح�سينّية

لذا، اخترتك يا عا�سقة الح�سين

اأيتها الفاطمّية

فال�سهادة هدفي للقاء الباري

ب�سفاء النف�س المطمئنة

ومن اأجلك اأنت يا حوريتي الأر�سية

�ساأطلب من اهلل حين دخولي مع اإمامي

بجوار  الجنان  في  حورّيتي  ُيدخل  اأن 

العترة الأطهار

حين �سهادتي زفيني بعٍز وافتخار

وقولي: حبيبي في الجنة ل في النار

ني...«. وحب الح�سين اأجنَّ

حّبه  خّط  فقد  كلمات،  مجرد  تكن  لم 

واأ�سبحت  وري��ده،  بدماء   Q للح�سين 

مددًا لدرب الأحرار ما بقي م�سعل الح�سين 

وزينب  ح���وراء  و�ستكبر  م�سيئًا.   Q

في  يتعارفون  الجنة  »اأه��ل  جبينهما  وعلى 

َقْتهُم الدنيا«. 83الجنة... واإْن َفرَّ
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*ما هي حالة اختناق ال�صرقة؟
ال��ذي يح�سل ف��ي ه��ذه ال��ح��الت هو  

غريبة،  واأج�سام  الطعام،  من  قطع  وجود 

اأثناء  الهواء  فيه  يمر  ال��ذي  المجرى  في 

رحلة ذهابه اإلى الرئة عبر منطقة الحلق. 

فال يبقى مجال للهواء كي ي�سل اإلى الرئة 

هذا  لوجود  نظرًا  ب�سهولة  منها  يخرج  اأو 

الج�سم الغريب.

اأم������ا ع���وار����س 

ح�����ال�����ة اخ����ت����ن����اق 

ال�سرقة، فهي:

1 - عدم القدرة على الكالم.
2 - �سعوبة في التنف�س.

3 - عدم القدرة على ال�سعال بقوة.
4 - فقدان الوعي.

*الإ�صعافات الأّولّية
خطوات الإ�سعاف لالإن�سان البالغ عند 

ح�سول اختناق ال�سرقة:

ل بّد من اتخاذ خطوات اإ�سعاف لزمة 

اأّولّية لالإن�سان البالغ عند ح�سول اختناق 

اإم��ا  البالغ  ال�سخ�س  اأن  ذل��ك  ال�سرقة؛ 

من  مرحلٍة  في  داخاًل  اأو  واعيًا،  يكون  اأن 

الالوعي نتيجًة لطول مدة الختناق. وفي 

ال�سخ�س  ت�ساأل  اأن  عليك  الحالتين، 

ال�سوؤال  والغاية من  به،  ي�سعر  عّما 

على  وق��درت��ه  وع��ي��ه  م��دى  تقييم 

الحديث.

فاإذا تمّكن ال�سخ�س من الإجابة 

عند اختناق الشرقة...

ماذا تفعل؟ 
نبيلة حمزي

رخة الطالبة للعون  يكون اأَحُدنا في مطعم، في�صمع، دون مقّدمات، تلك ال�صّ

ح�صور  وخالل  رقة.  بال�صَّ بجانبهم  َمن  اأ�صيب  اأ�صخا�ص  قبل  من  والم�صاعدة 

 » »غ�صَّ التي  الأّمهات  اإح��دى  على  فجاأة  النا�ص  بع�ص  يتجّمع  عائلي،  غ��داء 

مع  ولعبه  رك�صه  اأثناء  الحلوى  من  لقطعة  بالخطاأ  بلعه  عند  ال�صغير  طفلها 

هذا  حياة  لإنقاذ  وب�صرعة،  حينئذ،  فعله  باإمكانك  الذي  ما  الأطفال.  بقية 

الرجل والطفل المتعّر�صين لهذه الم�صكلة؟ باإمكانك فعل الكثير، اإن كنت تعلم 

بال�صبط تلك الخطوات ال�صليمة لإ�صعاف حالت »اختناق ال�صرقة«.

إسعافات أولية
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واأن  التنف�س،  باإمكانه  اأن  يّت�سح من ذلك 

الج�سم الغريب من غير الُمحتمل اأن يكون 

قد ت�سّبب له بم�ساكل خطيرة. ولكن ل بد 

من  �سيئًا  واإعطائه  مراقبته،  من  حينئٍذ 

الماء للتاأكد من قدرته على بلعه والتنف�س 

ب�سهولة.

من  ال�سخ�س  يتمّكن  لم  حال  في  اأما 

الإجابة عن �سوؤالك، فقم �سريعًا بال�سرب 

ظهر  على  ال��ي��د  بموؤخر  �سربات  خم�س 

الُم�ساب في المنطقة ما بين الكتفين.

*�صرقة الطفل 
ال��ر���س��ي��ع،  ال��ط��ف��ل  اخ��ت��ن��ق  م���ا  اإذا 

�سغيرة،  اأ�سياء  بتناول  ذلك  يكون  وغالبًا 

اأو  المالب�س  اأزرار  اأو  المعدنية  كالعمالت 

مما  غيرها،  اأو  الف�سار  اأو  الأل��ع��اب  قطع 

ي�سعه  لكي  ويلتقطه  الأر����س  على  يجده 

النف�س  فاإْن �سد مجرى  مبا�سرة في فمه، 

ودم��اغ  حياته.  على  خ��ط��ورة  ذل��ك  ُيمثل 

الطفل الر�سيع يتاأّثر �سريعًا بتوّقف التنف�س 

وعدم تزويده بالأوك�سجين، وتحديدًا بعد 

فاإّن  ول��ذا  ذل��ك.  دقائق من ح�سول  اأرب��ع 

الت�سرف الإ�سعافي ال�سريع وال�سليم مهم 

في هذه الحالة.

عوار�ص اختناق الطفل

البكاء  ع��ل��ى  ال��ق��درة  ال��ط��ف��ل  يفقد   -  1
وال�سراخ ب�سوت عال قد اعتاد عليه.

2 - خروج �سوت �سفير حاد النغمة حين 
ال�سهيق اأثناء عملية التنف�س.

3 - �سعوبات وا�سحة في اإتمام التنف�س.
4 - تغيُّر لون الأظافر والجلد وال�سفاه اإلى 

اللون الأزرق.

فقدان الوعي

اأو  ال��ر���س��ي��ع  ال��ط��ف��ل  ي�����س��رخ  حينما 

ال�سعال  لأن  ب��م��راق��ب��ت��ه؛  عليك  ي�سعل، 

وال�سراخ �سُي�ساعدانه على اإخراج ما علق 

في حلقه. فال تتدّخل، بل كن بجنبه وراقبه 

وكن جاهزًا لم�ساعدته متى ما توقف عن 

اإن كان الطفل ل  اأما  اأو ال�سراخ.  ال�سعال 

ي�سعل ول ي�سرخ، فعليك بالقيام بما يلي:

1 - �سع الطفل ممددًا وبطنه اإلى الأ�سفل 
على كامل �ساعد اليد الُي�سرى، بحيث 

اليد  لنهايات كف  مقاباًل  راأ�سه  يكون 

ال��ُي�����س��رى. و���س��ع ���س��دره ع��ل��ى راح��ة 

ال�سفلي  فكه  واأم�سك  الي�سرى،  كفك 

باأ�سابعك. وتاأكد من و�سع الطفل في 

هذا الو�سع الُمريح لك لم�ساعدته.

2 - بعدها قم بدفع الظهر في منطقة ما 
متتالية  خم�س  ب�سربات  كتفيه،  بين 

85با�ستخدامك بموؤخر كف يدك الُيمنى.
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ال�صيخ حممود كري

اهلل  ب���������ي���������ت  ي�������������ا 

اآل����م����ن����ي ال����ُب����ع����د وم������ا األ������ق������اَك ف���ك���ي���َف ع����زاِئ����ي 

دواِئ���������ي  ولأْن�������������َت  داٌء  ب�������ِه  ال���������س����بِّ  وف�������������وؤاُد 

���ى م����ا ُدْم��������َت رَج���ائ���ي ل ل َح�����رَج�����ًا اأخ�������سَ اأت���������س����وَّ

ع����ي����رن����ي ال������ق������وم وع�����اب�����ون�����ي ب����ي����ن ال���������س����ع����راِء

اهلل  ب���������ي���������ت  ي�������������ا 

اأَب�����ال�����ي  ل غ������رو ف�����اإن�����ي م�����ن الأي�������ت�������اِم ول���������س����ُت 

م����ا دم�����ت ح��ب��ي��ب��ي ل اأخ�������س���ى ف����ي ال���ن���ا����س م���اآل���ي

***
اهلل  ب���������ي���������ت  ي�������������ا 

ُخ�����ذِن�����ي ل������ج������وارَك اإن�������ي ال�����ي�����وم اأ������س�����دُّ ُه���ي���ام���ا

م����ا ن���ف���ع ال���ع���ي�������ِس ول�����م اأ�����س����َم����ْع م����ن ف���ي���َك ���س��الم��ا

اهلل  ب���������ي���������ت  ي�������������ا 

اأم���ن���ي���ت���ي ال����م����وُت ع���ل���ى َك���ف���ْي���ك َف���ت���ْم�������س���ُح راأ����س���ي

����د َن���ف�������س���ي ف����ت����زي����ل ب�����ذل�����ك اآلم������������ي وت���������س����مِّ

اهلل  ب���������ي���������ت  ي�������������ا 

���ي  م�����ا ع��������دُت اأط������ي������ُق ال���ع���ي�������سَ ل�������س���اع���ِة اأم�������سِ

����ْل اأف�����دي�����َك ف���ق���ْد ع���اي���ن���ُت م���وا����س���ع رم�����س��ي  ع����جَّ

***
اهلل  ب���������ي���������ت  ي�������������ا 

����س���الِم���ي  ف����اإِل����ْي����ك  ن����ج����ٍد  ع���ل���ى  ال�����ري�����ُح  م������رَّ  اإن 

ف�����اأن�����ا اأوق����������ن اأن���������ك ت�������س���ع���ى م�����ا ب����ي����ن ِن�����َي�����اِم

اهلل  ب���������ي���������ت  ي�������������ا 

غ���م���اِم ف��ي�����س  ِم������ْن  ��ِق��ي  ي�����س��ت�����سْ ج������اءك  َم������ْن  اإل 

َم�����اِم�����ي
َ
ح���َم���ِة ف���ال���دن���ي���ا ����س���ح���راء اأ اأْم������ِط������ْر  ب���ال���رَّ

***

أنت بيت اهلل

األ�������ق�������ي�������ُت اإل�������ي�������ْك 

ب����ي����ن �����س����ل����وٍع م���ح���ت���رق���اِت ُي�����ح�����َم�����ُل  �����س����وق����ًا ل 

ُك�������رم�������ى ع����ي����َن����ي����ْك 

اأ����س���ب���ُر ح��ت��ى ُي���ع���ِج���َزن���ي ال�����س��ب��ُر ع���ن ال����زف����راِت

و������س�����َق�����ْي�����ُت اإل�����ي�����ْك 

ْه��������������َواِك
َ
ِب������ُدُم������وع������ي اأر������������سَ ال�����و������س�����ِل َك��������ْم اأ

وِل�����������ُج�����������وِد ي�����دي�����ْك 

���اَك اأح���ك���م���ُت ال����ط����وَق ع���ل���ى ُع���ُن���ق���ي ط���م���ع���ًا ب���ر����سَ

***
اهلل  ب���������ي���������ت  ي�������������ا 

اأن��������َت ال���م���ع���م���وُر ، وك������لُّ ج����م����اِل ال�����ك�����وِن خ�����راُب

واإل�����ي�����َك ي����ط����وُف ال���ج���م���ُع ، وي���ج���ت���م���ُع الأح�����ب�����اُب

اهلل  ب���������ي���������ت  ي�������������ا 

ك�������ْم ط�����اف�����ت ُروح�����������ي وال������ه������ًة ف����ل����ع����لَّ ُم���ن���اه���ا

ول���ك���م ����س���ب���ح���ْت ب�����دم�����وِع ال���������س����وِق ل���ن���ي���ِل ُه���داه���ا 

اهلل  ب���������ي���������ت  ي�������������ا 

����س���ج���ون���ي  واأل�������ي�������م  ق����ل����ب����ي  ج��������وى  اأ������س�����ك�����و هلل 

ج��ف��ون��ي ق�����ري�����َح  ب����ال����م����ه����ديِّ  ت����ك����ِح����َل  اأن  اأرج���������و 

اهلل  ب���������ي���������ت  ي�������������ا 

ه������واَك  دوِن  م�����ن  ِح������ب������رًا  ي����ج����ري  ل  ق����ل����ٌم  ل�����ي 

واإل�����ي�����ك ق����واف����ي ال�������س���ع���ِر ت�������س���ي���ُل ت����ق����وُل ف������داَك

***

شعر
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اهلل  ب���������ي���������ت  ي�������������ا 

اآل����م����ن����ي ال����ُب����ع����د وم������ا األ������ق������اَك ف���ك���ي���َف ع����زاِئ����ي 

دواِئ���������ي  ولأْن�������������َت  داٌء  ب�������ِه  ال���������س����بِّ  وف�������������وؤاُد 

���ى م����ا ُدْم��������َت رَج���ائ���ي ل ل َح�����رَج�����ًا اأخ�������سَ اأت���������س����وَّ

ع����ي����رن����ي ال������ق������وم وع�����اب�����ون�����ي ب����ي����ن ال���������س����ع����راِء

اهلل  ب���������ي���������ت  ي�������������ا 

اأَب�����ال�����ي  ل غ������رو ف�����اإن�����ي م�����ن الأي�������ت�������اِم ول���������س����ُت 

م����ا دم�����ت ح��ب��ي��ب��ي ل اأخ�������س���ى ف����ي ال���ن���ا����س م���اآل���ي

***
اهلل  ب���������ي���������ت  ي�������������ا 

ُخ�����ذِن�����ي ل������ج������وارَك اإن�������ي ال�����ي�����وم اأ������س�����دُّ ُه���ي���ام���ا

م����ا ن���ف���ع ال���ع���ي�������ِس ول�����م اأ�����س����َم����ْع م����ن ف���ي���َك ���س��الم��ا

اهلل  ب���������ي���������ت  ي�������������ا 

اأم���ن���ي���ت���ي ال����م����وُت ع���ل���ى َك���ف���ْي���ك َف���ت���ْم�������س���ُح راأ����س���ي

����د َن���ف�������س���ي ف����ت����زي����ل ب�����ذل�����ك اآلم������������ي وت���������س����مِّ

اهلل  ب���������ي���������ت  ي�������������ا 

���ي  م�����ا ع��������دُت اأط������ي������ُق ال���ع���ي�������سَ ل�������س���اع���ِة اأم�������سِ

����ْل اأف�����دي�����َك ف���ق���ْد ع���اي���ن���ُت م���وا����س���ع رم�����س��ي  ع����جَّ

***
اهلل  ب���������ي���������ت  ي�������������ا 

����س���الِم���ي  ف����اإِل����ْي����ك  ن����ج����ٍد  ع���ل���ى  ال�����ري�����ُح  م������رَّ  اإن 

ف�����اأن�����ا اأوق����������ن اأن���������ك ت�������س���ع���ى م�����ا ب����ي����ن ِن�����َي�����اِم

اهلل  ب���������ي���������ت  ي�������������ا 

غ���م���اِم ف��ي�����س  ِم������ْن  ��ِق��ي  ي�����س��ت�����سْ ج������اءك  َم������ْن  اإل 

َم�����اِم�����ي
َ
ح���َم���ِة ف���ال���دن���ي���ا ����س���ح���راء اأ اأْم������ِط������ْر  ب���ال���رَّ

***87
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ف���ّك���ت ال��غ�����س��ن ال�����ذي ب����دا وك���اأن���ه 

قطعة  اإل����ى  ط���وي���اًل  ن��ظ��رت  �سينك�سر. 

القديم،  ف�ستانها  من  الحريرية،  القما�س 

حجمها.  ت�ساءل  والتي  بها،  لّفته  ال��ذي 

احت�سنتها، وات�سعت ابت�سامتها كنهر فرح.

دخ���ل���ت ل��ت��خ��ب��ر زوج���ه���ا »اأب������ا ي��ا���س��ر«، 

فا�سطدمت بوجهه المكفهّر، ونبرته ال�ساخطة:

- اإنهم يتحّدثون عن بطولته، هاه!

- ل ت�سّدق ولو راأيته باأّم العين.

واأكملت بهدوء:

- يريدون اأن يميتوا قلوبنا، ويزعزعوا 

ثقتنا..

هّمت باإخباره، لكنها عادت وتراجعت 

حينما ا�ستدار، وجحظت عيناه، كمن يلفظ 

فم�ست  هي،  اأّما  له.  ت�ستجيب  ول  اأنفا�سه 

العا�سفة.  تهزها  ل  ك�سنوبرة  مهل،  على 

ه��ي ت��درك ج��ي��دًا اأن��ه��ا زرع��ت ف��ي التربة 

ال�سالحة، حيث يطلع النبات معافى.

وتمتمت: يا�سر.

ث���م ���س��رح��ت ن��ح��و ال��ب��ع��ي��د، وج��ال��ت 

ب��ن��اظ��ري��ه��ا ع��ل��ى ال���ق���رى، ذرف����ت دمعة 

ال�سهاينة،  على  اللعنات  وانهالت  ح��اّرة، 

والعمالء، وكل فاجر.

في �ساعات ال�سباح الأولى، اأيقظها دوّي 

ر�سا�س، واأ�سوات قنابل. راحت ت�سيء نهارًا 

لنبالج  تمّهد  مقاومة،  على  ي�سرف  جديدًا، 

النور ال�سادق، الم�سرف على تحرير الأر�س 

من الدن�س، والنفو�س من الأ�سر والعجز.

خرج  اأن  بعد  عجل،  على  ثيابها  ارت��دت 

»اأبو يا�سر« اإلى الحقل، لقتالع الأع�ساب التي 

المختار،  لم تجد  وتتزايد.  تتطاول،  �سرعت 

يرتادها،  التي  البيوت  بع�س  على  ودارت 

فوجدته، وبلهجة فيها انفعال قالت:

»يا�سر«،  ابني  �سيعود  اهلل،  ب���اإذن   -

ويرفع روؤو�سنا جميعًا.

- اإن �ساء اهلل.

ابني  اأن  الجميع  وليعلم  �سيعود،   -

تهز  وه��ي  ابتعدت  يتعامل.  ول  يتاآمر،  ل 

كتفيها، وتخاطب نف�سها بحديث يعجز َمْن 

حولها عن فهمه.

الأيام تمر ببطء، و»اأبو يا�سر« يتجّنب 

يا�سر«  و»اأم  متلب�س،  كمذنب  القرية  اأهل 

تدعو، وتقنت، وتنتظر، ووخز في �سدرها 

يوجعها، ويتركها فري�سة للحيرة.

- »ترى ماذا لو كنت مخطئة؟ ولكني 

واثقة كل الثقة«.

فاطمة مراد

أنامل الحرير
مشاركات القّراء
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اإل��ى  وخ��رج��ت  ج��ي��دًا،  منديلها  ل��ّف��ت 

التين،  �سجرة  م��ن  اق��ت��رب��ت  ال��ح��اك��ورة. 

ت��ل��م�����س��ت ال��غ�����س��ن، وق��ط��ع��ة ال��ح��ري��ر.. 

وهم�ست:

- »ماذا لو كنت مخطئة، وماذا لو...«!

كزهرة  حلقها،  ف��ي  العبارة  تيّب�ست 

تهّياأ  حين  الرحيق،  يغادرها  اأن  يو�سك 

لها خيال »يا�سر«، وهو يهجم على البيوت 

الثوار،  اأطياف  ويطارد  �ساكنيها،  وي��رّوع 

وياأ�سر باأ�سهم بخ�ّسة.

تهّلل وجه »اأبو يا�سر« بعد مدة. ودّبت 

ا�ستقر  حيث  مراآته،  ق�سمات  في  الحياة 

والإب���اء  ذات���ه،  العينين  ل��ون  فيها.  اب��ن��ه 

المودع فيهما، يدّلن على حمله لنباأ يثلج 

الأو�سال، يبّردها.

على  ف���الأم���ر  ال�����س��م��ت،  ي��وؤث��ر  لكنه 

ما  فيه. هذا  الخو�س  خطورته، ل يحتمل 

وقام  ب�سوؤالها،  عليه  األّحت  حينما  لم�سته 

�سورة  اإلى  م�ست�سلمة  ف�سكتت  باإ�سكاتها. 

بنوٍر  تتوهج  وهي  اأبيه،  وجه  في  »يا�سر«، 

بهّي.

في عتمة الليل ان�سّلت، وابتعدت ناحية 

الوادي  في  القرية،  اأط��راف  جهة  الكرم، 

المجاور.

وج��ل�����س��ت ت��ح��ت ال��زي��ت��ون��ة، ت��ت��رّق��ب 

روؤيتهم، فالعديد من اأهل القرية �ساهدوا 

اأطيافهم، وهم يمّرون من هنا.

ل��ق��د خ��رج��ت ف��ي ه���ذا ال��ل��ي��ل، لت�سم 

م��ن �سفة  ال��م��غ��ادري��ن،  ف��ي  ابنها  رائ��ح��ة 

في القلب، اإلى قلب �ساحات الجهاد، فهو 

بينهم بال ريب.

حفيفًا  ت�سمع  وه��ي  تت�سارع،  الدقات 

لل�سجر المتدّلي. ما اإن ترفع راأ�سها، حتى 

ب اإليها بندقية! ُت�سوَّ

فت�سيح: يا ابني، يا ابني.

يجيب المقاوم على عجل: ماذا تفعلين 

اأدراجها؛  وتعود  الحماية،  لها  يوؤّمن  هنا؟ 

درب  ت�سيء  »يا�سر«،  رائحة  فاحت  وق��د 

التالي،  ال��ي��وم  ف��ي  لتعود  ال��وع��ر،  ال��ع��ودة 

الزيتون  �سجرة  وتحت  نف�سه،  المكان  اإلى 

به  تلّوح  بيديها  حريريًا  �ساًل  وتهّز  تقف، 

لموكب ابنها ال�سهيد، القادم بعد قليل.

ف���»ي��ا���س��ر« ل��م ي��ن��ت��ظ��ر، ب��ع��دم��ا ُج��رَّ 

للتْجنيد غ�سبًا، فّر �سريعًا. العمالء كانوا 

اأيديهم، بعد معركة  اأ�سرع. ا�ست�سهد على 

طويلة. وجده بع�س الفالحين، في الوادي 

ملفوفة  ذخ��ي��رة  جانبه  واإل���ى  ال��م��ج��اور، 

بقما�س.

اأع���ي���اه ال���ف���راق، ف��م��ّزق م��ن اأ���س��الء 

الغ�سن  على  اأم��ه،  ف�ستان  من  الحرير، 

المتعب.  راأ���س��ه  اأ�سندت  ي��دًا  المنك�سر، 

قراأ  �سطور،  والآث���ار  ب��ال��دم،  مبللة  كانت 

89النا�س فيها اأروع اأداء للمقاومة.
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في�صل الأ�صمر

*دليل الحروف
الألف في الأ�سماء الأعجمية: ُتكتب الألف في اأواخر الأ�سماء الأعجمية ممدودة، 

مثل: طنطا - فرن�سا - حيفا، ما عدا خم�سة اأ�سماء وهي: مو�سى - عي�سى - مّتى - 

األف »مو�سيقى« الأعجمية المعربة فالقيا�س يقت�سي كتابتها  اأما  ك�سرى - ُبخارى. 

العربية يكتبونها  الكّتاب في بع�س البالد  ُتكتب كذلك، لكن معظم  ممدودة، وهي 

مق�سورة.

*نكتة نحوّية
م�سكينًا  �سعيفًا  يقول:  النا�س  ي�ساأل  �سريرًا  رجاًل  راأي��ت  النحاة:  اأحد  قال   -

فقيرًا... فقلت له: يا هذا عالم ن�سبت )�سعيفًا م�سكينًا فقيرًا(؟؟ فقال: باإ�سمار 

»ارحموا«. قال النحوي: فاأخرجت كل ما معي من نقود واأعطيته اإياه فرحًا بما قال.

*ا�صٌم ومعنى
ُل �ْلَغْيَث  غيث: الَغْيُث: مطر غزير يجلب الخير. قال اهلل تعالى: {َوُهَو �لَِّذي ُيَنزِّ

والغيم  ماِء  ال�سَّ على  مجازًا  ال�سم  ويطلق   .)28 )ال�سورى:  َقَنُطو�}  َما  َبْعِد  ِم��ْن 

والع�سب.

كشكول

 األدب

أدب ولغة
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*الأجوبة الم�صكتة
- كان ال�ساعر الم�سري حافظ اإبراهيم جال�سًا وحده على كر�سّي في حديقة، 

واأقبل �سديقه الأديب عبد العزيز الب�سري، فلما و�سل قال: حافظ؟ واهلل من بعيد 

ح�سبتك امراأة! فاأجاب حافظ: كالنا نظره �سعيف واأنا من بعيد ح�سبتك رجاًل!

*اأخطاء �صائعة
�سواء: يقال: �سواء عليهم اأح�سرت اأو غبت اأنت في البال. وال�سحيح  -

اأن يقال: �سواء عليهم اأح�سرت اأم غبت، لأنه اإذا جاءت همزة الت�سوية 

بعد »�سواء« ل بد من »اأم« مع الفعلين. اأما اإذا جاء بعد »�سواء« فعالن 

�سواء  فيقال:  ب����»اأو«،  الأول  على  الثاني  عطف  الت�سوية  همزة  دون 

عليهم ح�سرت اأو غبت. واأخيرًا اإذا جاءت همزة الت�سوية بعد »�سواء« 

ل بد من »اأم« مع ال�سمين، فيقال: �سواء عليهم اأزيد ح�سر اأم عمرو.

قتله،  - على  ت�ساوروا  بمعنى  ليقتلوه،  عليه  ائتمروا  يقال:  ائتمروا: 

وال�سحيح اأن يقال: ائتمروا به. قال تعالى في الآية 20 من �سورة 

ْن �أَْق�َشى �ْلَمِديَنِة َي�ْشَعى َقاَل َيا ُمو�َشى  الق�س�س: {َوَجاء َرُجٌل مِّ

�إِنَّ �ْلَمَاأَ َياأَْتِمُروَن ِبَك ِلَيْقُتُلوَك}.

اأم: يقال في ال�سوؤال: هل جاء فالن اأو فالن؟ وال�سحيح اأن يقال:  -

هل جاء فالن اأم فالن؟ اإذ ل ت�ستعمل »اأو« بعد اأداة ال�ستفهام »هل« 

وهمزة ال�ستفهام »اأ«. قال تعالى في الآية 109 من �سورة الأنبياء: 

ا ُتوَعُدوَن}. {َو�إِْن �أَْدِري �أََقِريٌب �أَم َبِعيٌد مَّ

*من النثر العربي
من الن�سو�س النثرية لالأديب الم�سري الراحل طه ح�سين:

في بالدنا اأغنياء كثيرون، ولكّن معظمهم اأ�سّد بوؤ�سًا من الفقراء المعوزين، 

لأّنهم ل يفقهون الثروة ول يقّدرونها، ول يفهمون ما ينبغي اأن توِجد هذه الثروة 

من �سلة بينهم وبين مواطنيهم، هم اأغنياء، وكّل حّظهم من ثروتهم اأن ياأكلوا 

كثيرًا، وي�ستمتعوا بلّذات مادّية ل تتج�اوز الح��ّس اإلى القلب اأو اإلى العقل، ثروتهم 

مق�سورة على اأج�سامهم، فاإن و�سلت اإلى نفو�سهم فهي ل تم�ّس اإّل مو�سع ال�سعف 

والغرور، لكّنها ل تم�ّس الذكاء، ول تم�ّس عاطفة الّرحمة بالبائ�س، اإّنهم ل ينتفعون 

بثرائهم بعد موتهم، هم ل يملك�ون الثروة واإّنما يحملونها على ظهورهم لينقلوها 

91من جيل اإلى جيل.
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*من غريب القراآن الكريم
ال�سّجيل: حجر وطين مختلط، واأ�سله فيما قيل 

ب، قال تعالى: {َجَعْلَنا َعاِلَيَها �َشاِفلََها  فار�سي ُمَعرَّ

يٍل} )هود: 82(،  ن �ِشجِّ َو�أَْمَطْرَنا َعلَْيَها ِحَجاَرًة مِّ

ما  كل  �ُسّمي  ثم  فيه  ُيكتب  كان  قيل حجر  وال�سجّل 

��ِج��لِّ  �ل�����شِّ {َك���َط���يِّ  تعالى:  ق��ال  �سجاًل،  فيه  ُيكتب 

.
)1(

ِلْلُكُتِب} )الأنبياء: 104( اأي كطّيه لما ُكتب فيه

*من ال�صعر العربي
منذ ع�سرات ال�سنين كتب ال�ساعر اللبناني اإبراهيم اليازجي ق�سيدة )يقظة 

العرب( عاب فيها ما عليه العرب من ا�ست�سالٍم للذّل ور�سًى بالهوان، فنّبه اأمته 

وقتال  للنهو�س  المطاف  خاتمة  في  ودعاهم  غفلتها،  من  النهو�س  اإل��ى  ودعاها 

العدو. ومما قاله في ق�سيدته:

�����َت�����ِف�����ي�����ُق�����������وا اأيُّ���������َه���������ا ال������َع�������������َرُب �����ُه�����������وا َوا������سْ َت�����َن�����بَّ

َك����ُب ال����رُّ ���ِت  َغ���ا����سَ ���ى  َح���تَّ ال���َخ���ْط���ُب  ]ارتفع[  َط���َم���ى  ف��ق��د 

������َع������لُّ�������������ُل ِب���������الآَم�������������������ال َت������ْخ������َدُع�������������ُك������م ِف��������ي��������َم ال������تَّ

]م�سّتتون[ ���ل�������ُب  ����سُ ال���َق���َن�������ا  َراَح�����������اِت   َب�����ْي�����َن   ْن�����ُت�����������ُم 
َ
َواأ

�����َت�����ُك�����وَن َوَك����������ْم ������ُت������ْم َت�����������سْ َك����������ْم ُت������ْظ������َل������ُم������وَن َوَل�������������سْ

���������ُب �����ُب�����وَن َف��������ال َي��������ْب��������ُدو َل�������ُك�������ْم َغ���������سَ �����َت�����ْغ�����������سَ ُت�����������سْ

َط���ْب���َع���ًا ِع����ْن����َدُك����ُم   ����اَر   �����سَ ���ى  َح���تَّ ]الذّل[  اْل�����َه�����ْوَن  ِل����ْف����ُت����ُم 
َ
اأ

���������ُب َوَب������ْع��������������������سُ ِط��������َب�����������������اِع  اْل������������َم������������ْرِء  ُم����ْك����َت���������سَ

لِّ  َن�����ْخ�����َوُت�����������ُك�����ْم َوَف���������اَرَق���������ْت���������ُك���������ْم ِل���������ُط���������وِل ال�����������������ذُّ

]هوان[ َع���َط�������ُب  َول   ]ظلم[  ���ٌف  َخ�������سْ ِل����ُم����ُك����ْم   ُي����وؤْ َف���َل���ْي�������َس 

ْم���������������ِر َواْب�����������َت�����������ِدُروا
َ
������وا ِل�������الأ �����������ُروا َواْن������َه�������������سُ �����مِّ َف�����������سَ

ال��ِح��َق�����ُب ِب���َه���ا  ]بخلت[  ���ْت  ���نَّ ����سَ ����ًة  ُف����ْر�����سَ َدْه������ِرُك������ْم  ِم�����ْن 

�����������ُك�����ْم ْن�����ُف�����������سِ
َ
لأ َف���������������������ْوَزًا  ِب������اْل������ُم������َن������ى  َت������ْب������َت������ُغ������وا  ل 

����َل����ُب ال����طَّ ������َدُق  ُي�������������سْ َل���������ْم  َم�������ا  ال��������َف��������ْوُز  ������َدُق  ُي�������������سْ ل 

]جماعات[ ���َب���ًا  ُع�������سَ ����َت����ُووا  َوا�����سْ َع���ْن���ُك���ْم  ��َب  ��َع�����سُّ ال��تَّ َخ���لُّ���وا 

]تجتمع[ ���ُب  َت���ْع���َت�������سِ ����ْل����ِم  ال����ظُّ َوَدْف�����������ِع  ال�����ِوَئ�����������اِم  َع����َل����ى 

أدب ولغة
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 المفردات في غريب القراآن، الراغب ال�سفهاني، بت�سرف.( 1)

 المجازات النبوية، ال�سريف الر�سي، بت�سّرف.( 2)

الهوام�ص

R من بالغة اأهل البيت*
وزي��ره،  والحلم  الموؤمن،  خليل  »العلم   :P اهلل  ر�سول  ق��ال 

وال�سبر  وال��ده،  والرفق  اأخ��وه،  والّلين  قّيمه،  والعمل  دليله،  والعقل 

:P اأمير جنوده«. وهذه الألفاظ كلها م�ستعارة، فالمراد من قوله

»العلم خليل الموؤمن«: اأنه ياأن�س به من الوح�سة، وي�سكن اإليه في  -

الوحدة.

والمراد بقوله P: »والحلم وزيره«، اأنه يقوى به على الأمور. -

ُيهتدى في ظلم  - بالعقل  اأنه  »والعقل دليله«،   :P والمراد بقوله 

الم�سكالت، فهو كالدليل الذي ير�سد ال�سال.

فهو  - ميله،  يثقف  العمل  اأن  مه«،  قيِّ »والعمل   :P بقوله  والمراد 

كالقيم الذي ياأتي لم�سالح ما يقوم عليه.

والمراد بقوله P: »والّلين اأخوه« اأن اللّين يفيده موؤاخاة الإخوان  -

ومخالطتهم.

»واللين  - بقوله:  كالمراد  وال��ده«  »وال��رف��ق   :P بقوله  وال��م��راد 

اأخوه«، لأن الرفق يقبل اإليه بالقلوب.

مالك  - ال�سبر  اأن  جنوده«  اأمير  »وال�سبر   :P بقوله  والمراد 

على  به  يقوى  ال��ذي  جنده  كاأمير  فهو  الآراب،  تبلغ  وب��ه  اأم���ره، 

.
)2(

اأعدائه، وي�سل به اإلى اأغرا�سه وطلباته

*من ذخائر الأدب
كتاب »البخالء« للجاحظ

اأ�سهر الكتب الأدبية التي كتبها الأديب العّبا�سي الكبير  يعّد كتاب البخالء من 

الجاحظ. وقد �سّور في كتابه البخالء الذين قابلهم في بيئته ت�سويرًا واقعيًا ح�سيًا 

نف�سيًا فكاهيًا، فاأبرز لنا حركاتهم ونظراتهم القلقة اأو المطمئّنة ونزواتهم النف�سية، 

وف�سح اأ�سرارهم وخفايا منازلهم واأطَلعنا على مختلف اأحاديثهم، واأرانا نف�سّياتهم 

واأحوالهم جميعًا، ولكنه ل يكّرهنا بهم لأنه ل يترك لهم اأثرًا �سيئًا في نفو�سنا.
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دميا جمعة فواز

مشكلتي... خالفت أهلي

ال�سالم عليكم، ا�سمي ولء وعمري 16 �سنة، بداأْت م�سكلتي منذ ب�سعة 

اأ�سهر، حين اأقنعتني رفيقتي في المدر�سة اأن اأخالف اأوامر اأبي ال�سارمة 

وهكذا  م�ستعار.  با�سم  الفاي�سبوك  �سفحة  على  �سريًا  ح�سابًا  قيم 
ُ
اأ واأن 

اأو �سخ�س  اأي �ساب  اأوافق على �سداقة  اأنني لم  بداأت الق�سة.. مع العلم 

المدر�سة. ولكن هناك فتاة  لي�س من �سمن قائمة رفاقي في  اأو  اأعرفه  ل 

فوافقُت  لقبها  بالأحرى  اأو  الممّيز  الديني  ا�سمها  لفتني  عمري،  مثل  في 

على �سداقتها، وكّنا ندرد�س في م�سائل حياتية عامة واأحّدثها عن عائلتي 

فاجاأ من تفّهمها لأقوالي، خا�سة واأنني وجدت العديد 
ُ
اأ ودرا�ستي.. وكنت 

لتدرد�س  الحا�سرة دومًا  فاعتبرتها �سديقتي  بيننا.  الم�ستركة  الأمور  من 

معي.. المهم اأنه تبّين لي اأن هذه الفتاة غير موجودة وهي من ن�سج خيال 

وقد  الفاي�سبوك،  على  �سريًا  ح�سابًا  اأقيم  اأن  اأقنعتني  التي  ال�سوء  رفيقة 

ما  البداية  في  اأ�سدق  لم  معها..  ت�ساجرت  حين  الحقيقة  بهذه  واجهتني 

اأنها  اأختها  من  تاأكدت  ولكني  ر�سائلي  على  �سرًا  اّطلعت  وظننتها  تقوله، 

كانت ت�سخر مني طوال الوقت. اأنا الآن مجروحة جدًا واأ�سعر بالألم لأنني 

كنت عر�سة لخدعة قبيحة وتمنيت لو اأنني لم اأجارها منذ البداية ولم 

اأخالف اأوامر اأبي. ماذا اأفعل؟ لقد اأ�سبحت كل 

اأ�سراري ملكًا لإن�سانة محتالة. واأق�سى ما اأخ�ساه 

اأبي بح�سابي ال�سري فيفت�سح  اأو  اأمي  اأن تخبر 

اأمري! �ساعدوني.
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الحل

عزيزتي ولء، بدايًة ل بد اأن ن�سكر اهلل على افت�ساح اأمر تلك الفتاة 

قبل اأن تثقي بها اأكثر اأو تخو�سي معها في خ�سو�سّيات حياتك اأكثر.

در�سًا  تعّلمنا  التي  المواقف  من  العديد  حياتنا  في  ي�سادفنا  ثانيًا، 

مع  ثانيًة  تنجّري  ل  اأن  تعّلمه هو  عليِك  در�س  واأه��ّم  نن�ساه،  ل  اأن  ينبغي 

رفاق �سوء وتهملي ن�سائح اأهلك. لأّن ال�سديق الذي ين�سحك بمعار�سة 

اأبيك اأو اأمك �سوف يغدر بك حتمًا ول ي�ستحق �سداقتك.

الفاي�سبوك  عالم  اأّن  تعلمي  اأن  فهو  اأهمية  يقّل  ل  الذي  الدر�س  اأما 

عالم افترا�سي ووهمي لأننا اأحيانًا، ورغم اإدراكنا لذلك، اإل اأننا ننبهر 

لعّلهم  واأ�سخا�س  وهمّية  اأ�سماء  مع  نتعامل  اأننا  ونتنا�سى  لنا  يقّدمه  بما 

غير موجودين فعليًا، والحمد هلل اأنك تعّر�ست لخديعة من فتاة في �سفك 

التي  الق�س�س  لأن  ال�سن؛  في  طاعٍن  �سخ�سٍ  من  ولي�ست  عمرك  ومن 

ن يتعّر�سون للجرائم الإلكترونية محزنة بالفعل. تترّدد عمَّ

واأخيرًا، ل ت�سمحي لتلك الفتاة بابتزازك، اأغلقي الح�ساب ال�سري، 

وان�سي مو�سوع الفاي�سبوك، و�سارحي اأمك بما جرى معك، اأخبريها عن 

عقاب  وتقّبلي  لتوؤذيك،  فر�سة  اأي  الفتاة  تلك  تجد  ل  حتى  ندمك  مدى 

اأهلك مهما كان قا�سيًا فهم �سي�سعرون تمامًا كما �سَعرِت.. بالغدر والألم.

عزيزتي ولء، حين ي�سّر اأهلك على مبداأ معين، تاأكدي اأنه ل�سالحك 

لإدراكهم  اإنما  عبثيًا  الفاي�سبوك  على  تقيمي �سفحة  لأن  رف�سهم  ولي�س 

باأي  تثقي  ل  الختام،  وف��ي  للخداع.  تعر�سك  واإمكانية  ب��راءت��ك  م��دى 

اإّل  ُتعطى  ول  غالية  فالثقة  م�ستركة،  قوا�سَم  بينكما  اأّن  لمجرد  �سخ�س 

لمن ي�ستحّقها.
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اأّن  اإّل  ال�سبح  �سالة  وب��رك��ة  لأهمية  اإدراك��ن��ا  رغ��م 

بع�س ال�سباب يواجه م�سكلة في ال�ستيقاظ المبكر، ولعله 

وهنا  المو�سوع،  فيتجاهل  يوّفق  ول  مرة  من  اأكثر  يحاول 

تكمن الخطورة، اأن ن�سل لمرحلة ل ن�سبط بالأ�سل �ساعة 

التنبيه لال�ستيقاظ لعلمنا الم�سبق بعدم امكانيتنا مقاومة 

من  للتمّكن  ن�سائح  �سبع  اإليكم  نقدم  ولذلك  النعا�س.. 

اللتزام ب�سكل يومي باأداء �سالة ال�سبح:

1 - اأوًل، ل بّد من عقد النية والرغبة الجادة في ال�ستيقاظ، 
وهنا تكمن اأهمية الإخال�س في التوجه هلل تعالى.

2 - الطالع على الأحاديث والروايات التي تتكّلم عن مكانة 
بع�س  تعليق  من  باأ�س  ول  وعظمتها.  ال�سبح  �سالة 

حتى  �سريرك  قرب  اأو  النوم  غرفة  في  الأحاديث  تلك 

تطالعها ب�سكل م�ستمر.

الأوراد  بع�س  وِذكر  النوم  قبل  الو�سوء  على  الحفاظ   -  3
التي ت�ساعد على ال�ستيقاظ.

4 - عدم التاأّخر بال�سهر اأو تناول الطعام الد�سم لياًل.
5 - و�سع المنّبه في مكان بعيد قلياًل عن متناول يدك، اأو 
اأنه ل يفّوت �سالة ال�سبح  اأن تّتفق مع �سخ�س تعرف 

كي يت�سل بك ويوِقظك ب�سكٍل يومي.

6 - عاِقب نف�سك الأّمارة بال�سوء، التزم بقراءة جزء من 
القراآن في اليوم الذي تفوتك فيه �سالة ال�سبح اأو اأكثر 

من ال�ستغفار والأذكار اأو ال�سيام والتزم بهذا التاأديب 

للنف�س.

7 - واأخيرًا، تذكر اأن القيام لأداء �سالة ال�سبح هو توفيق 
اإلهي وت�سديد رّباني ينبغي الدعاء للفوز به.

7
نصائح 
لالستيقاظ 
على صالة 
الصبح
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تت�سفح  كانت  بينما  اأم��ه  ق��رب  جل�س 

بداأت  ما  و�سرعان  القديمة،  لل�سور  األبومًا 

على  ع��ّم��ك  ذاك  محمد..  ي��ا  »اآه  تحدثه: 

كنا  حين  لخالتك  ال�����س��ورة  وه��ذه  النهر، 

الجنوب،  ف��ي  ال�سيف  ف�سل  معًا  نق�سي 

اأراأي��ت  اهلل..  رحمه  لوالدك  فهي  تلك  اأّم��ا 

ت�سبهه؟  اأن���ك  وك��م  البنية  �سلَب  ك��ان  ك��م 

كانت  جدتك  المرحومة  ه��ذه  هنا..  انظر 

يا  تذكر  هل  اهلل..  يا  �سارة..  اأختك  تطعم 

كنت  انظر  البقاع؟  في  عّمتك  بيت  محمد 

عمرك  ك��ان  ال��وا���س��ع��ة،  الحديقة  ف��ي  تلهو 

اأرب���ع ���س��ن��وات.. وه���ذه ���س��ورة ج��ارن��ا »اأب��و 

علي«.. رحمة اهلل عليه كم كان طيبًا.. وهنا 

منزلنا  �سرفة  على  اللحمة  ن�سوي  كنا  حين 

القديم، كان عمرك حينها ثمانية اأعوام..«. 

كان محمد يبت�سم حينًا ويقّطب جبينه حينًا 

ب��الأخ��رى  اإح��داه��م��ا  يديه  �سبك  وق��د  اآخ��ر 

الجميل  والدته  يحاول قطع ما�سي  اأن  دون 

وان�سيابية ذكرياتها.

�ستحّبها  �سورة  اأري��ك  اأن  اأري��د  »انتظر 

اأعطته  مرتجفة  وباأنامل  هي..«  ها  كثيرًا.. 

كان  البحر حين  �ساطئ  للعائلة عند  �سورة 

اأمه وهي تحمل  12 عامًا، تقف قربه  عمره 

ي�سم  وهو  والده  ي�سحك  بينما  �سارة  اأخته 

العام  للم�سهد  يلتفت  لم  ج��ّده..  المرحوم 

بحد ذاته ولكن هاله النظرة التي رمقته بها 

اأياٍم خلت، كانت  التح�سر على  اأمه.. نظرة 

وقّبل  منها  اقترب  والأم���ل.  بالحياة  ت�سج 

جبينها. قال لها ب�سفقة: »جميلة بالفعل هذه 

ال�سورة، واأنت اأجمل من فيها«. ابت�سمت له 

وقامت متثاقلة وهي تتمتم: »ينبغي اأن اأطّل 

و�ساأعود..  ثوان  المطبخ..  الطبخة في  على 

ل تذهب!«. هز راأ�سه موؤكدًا النتظار واأطرق 

اأم�ست  بالأم�س  اأه��ل��ه  حياة  يفكر..  قلياًل 

نحن،  وحياتنا  الأط����راف..  متاآكلة  ���س��ورًا 

باهتة حتمًا  باألوان �ستم�سي  اليوم، نر�سمها 

بعد ع�سرات الأعوام..

اأوق���ف���ت عد�سة  ل��ك��ّل ���س��ورة ح��ك��اي��ة. 

الكاميرا ذاك الم�سهد عند لقطة واحتفظت 

به لتم�سي الأيام �سريعًا. نن�سى الكثير مما 

فعلناه ولكن المخيف اأن �سجّل اأعمالنا عند 

اهلل ل يغفل �سغيرة ول كبيرة اإل اأح�ساها.. 

اأط�����رق م��ح��م��د ف���ي ع�����س��رات ال�����س��ور 

دار  في  اأم�سوا  اأبطالها  اأغلب  المتراكمة. 

اأمرًا  منه  لطلبت  �سورهم  نطقت  لو  الحق، 

ينبغي  ما  يدرك  هو  ح�سنًا..  فقط..  واحدًا 

اأن يفعله..

اأن  اأري��د  اإّن��م��ا  الَغيبة  اأطيل  لن  »اأم���ي، 

موتانا  اأرواح  عن  ركعتين  لأ�سلي  ��اأ  اأت��و���سّ

واأرحامنا المن�سّيين«.

لو َنَطَقْت ُصَوُرُهم
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اإعداد: حوراء مرعي عجمي

تقاسم السرير المسبب األول لوفاة األطفال
من  حديثة  اأميركّية  درا���س��ة  ح��ذرت 

ال�سرير،  الطفل  اأح��د  م�ساركة  مخاطر 

خالل النوم، كونه يعّر�س الطفل اإلى خطر 

الموت.

اأن  حديثة  طبّية  درا���س��ة  وج��دت  فقد 

والديهم  م��ع  ال�سرير  الأط��ف��ال  م�ساركة 

�سيما  ل  وف��ات��ه��م،  اإل���ى  ي���وؤدي  اأن  يمكن 

الأرب��ع��ة  �سّنهم  يتعّد  ل��م  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك 

البيانات  على  النتائج  واعتمدت  اأ�سهر. 

اأميركية  ولي���ة   24 م��ن  جمعها  ت��م  ال��ت��ي 

بين عامي2004  و2012 من قبل المركز 

ال��وط��ن��ي ل���س��ت��ع��را���س وم��ك��اف��ح��ة وف���اة 

ما  بتحليل  الباحثون  قام  حيث  الأطفال، 

اأن  ووج��دت  وف��اة.  8،207 حالة  مجموعه 

ع  الر�سَّ الأطفال  من  المئة  في   70 حوالي 

كانوا يتقا�سمون ال�سرير في وقت وفاتهم.

الأ���س��ي��اء  ب��ت��ف��ادي  ال��خ��ب��راء  وين�سح 

ال�سرير  الف�سفا�س في  الناعمة والفرا�س 

واح��دة،  �سنة  عمر  الّر�سيع  يبلغ  اأن  اإل��ى 

التعّر�س  من  لحمايته  وذل��ك  الأق��ل،  على 

لالختناق.

ف��ر���س م��ط��ار »م��اي��ك��وي��ت��ا« ال��دول��ي 

»�سيمون  با�سم  المعروف  فنزويال،  ف��ي 

الم�سافرين  على  ماديًا  مقاباًل  بوليفار«، 

ي�ستن�سقونه من هواء نقي داخل  نظير ما 

زائ��ر  ك��ل  على  يجب  اإذ  ال��م��ط��ار.  �سالة 

يعادل  ما  دف��ع  بوليفار«  »�سيمون  لمطار 

20 دولرًا مقابل الهواء النقي داخله، في 
محاولة من وزارة النقل الفنزويلية تغطية 

تكاليف اإقامة نظام التهوية الجديد داخل 

المطار.

ويعتمد هذا النظام على غاز الأوزون، 

الذي تزعم الحكومة الفنزويلّية اأنه الأول 

من نوعه في اأميركا الجنوبية والكاريبي.

وبح�سب بيان وزارة النقل فاإن التقنّية 

التهوية  نظام  عليها  يعتمد  التي  الجديدة 

الهواء.  في  والبكتيريا  الملّوثات  من  تقلل 

الأول  منذ  �س«  التنفُّ »�سريبة  تطبيق  وبداأ 

القادمين،  الم�سافرين  على  ت��م��وز  م��ن 

والمغادرين.

ضريبة على الهواء النقّي في فنزويال

حول العالم

98

http://www.elnashra.com/news/?tag=%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7


إصابة الطبيب المسؤول عن مكافحة حّمى إيبوال
اأ�سيب الطبيب ال�سيراليوني �سيخ عمر 

القاتل،  اإيبول  بفيرو�س  �سنة(   39( خان 

العمليات  ع��ن  ال��م�����س��وؤول  ه��و  وال��ط��ب��ي��ب 

هذا  حّمى  بمكافحة  الخا�سة  ال�ساملة 

الطبيب  ويرقد  انت�سارها.  ومنع  المر�س 

حاليًا في الم�ست�سفى وي�سرف على عالجه 

ويقول  فرن�سا.  م��ن  ح���دود«  ب��ال  »اأط��ب��اء 

اإن  �سيراليون:  في  ال�سحة  وزارة  ممثل 

»الطبيب ل يزال على قيد الحياة وحالته 

حالته  اإل��ى  ي�سير  اأن  دون  للعالج«،  قابلة 

ال�سحية.

قد  �سيراليون  ف��ي  ال�سلطات  وك��ان��ت 

بفيرو�س  ال��م�����س��اب  ال��ط��ب��ي��ب  اع��ت��ب��رت 

يبذلها  التي  للجهود  قوميًا،  بطاًل  »اإيبول« 

في مكافحة المر�س القاتل والذي يق�سي 

على حياة 90 بالمئة من الم�سابين به.

 100 عالج  من  عمر  �سيخ  تمّكن  وقد 

واإنقاذ حياتهم،  بالحمى  �سخ�س م�ساب 

خالل عمله.

وقد بلغ عدد الإ�سابات الم�سجلة بهذا 

وليبيريا  و�سيراليون  غينيا  في  المر�س 

 600 اإ�سابة توفي حوالي   1000 اأكثر من 

منهم.

ن��ق��ل��ت ���س��ح��ي��ف��ة »الأن����دب����ن����دن����ت« 

رائ��د  ن�سرها  التي  ال�سورة  البريطانية 

جير�ست،  األيك�ساندر  الألماني،  الف�ساء 

بالتعليق  مرفقة  »تويتر«  على  ح�سابه  على 

الإطالق،  على  حزنًا  �سوري  »اأكثر  التالي 

اأن  للف�ساء  الدولية  الوكالة  من  ن�ستطيع 

فوق  تطير  وال�سواريخ  النفجارات  نرى 

ال�سورة  ف��ي  وتظهر  واإ���س��رائ��ي��ل«.  غ��زة 

غزة  قطاع  هزت  التي  التفجيرات  اأ�سواء 

في ليلة 23 - 24 تموز، وقد اأّكد جير�ست 

اأن ال�سواريخ كانت وا�سحة للعيان.

ً أكثر الصور الفضائية حزنا
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جّراح بلجيكي متضامن مع غزة

ضوضاء الشارع ترفع ضغط الدم
اأثبت علماء بريطانيون اأن �سو�ساء 

في  ارتفاعًا  ت�سبب  النوم  اأثناء  ال�سارع 

�سغط الدم.

علماء  اأج���راه  بحث  نتائج  وبّينت 

م��ن ام��ب��ري��ال ك��ول��ي��دج ف��ي ل��ن��دن، اأن 

و�سائل  حركة  عن  الناتجة  ال�سو�ساء 

على  �سلبي  تاأثير  لها  وغيرها،  النقل 

�سحة الإن�سان.

وا�سترك في هذا البحث حوالي 100 

موؤ�سرات  العلماء  تابع  قد  كان  �سخ�س، 

تبين  �سنوات،   5 مدة  الحياتي  ن�ساطهم 

بعدها اأن الأ�سخا�س الذين تقع منازلهم 

والم�سانع  ال�����س��وارع  م��ن  م��ق��رب��ة  ع��ل��ى 

وتحت م�سار حركة الطائرات، معر�سون 

لرتفاع �سغط الدم اأكثر من اأولئك الذي 

يعي�سون في اأحياء �سكنية هادئة.

امراأة  معالجة  بلجيكي  ج��ّراح  رف�س 

بزيارة  ون�سحها  بجرح  اأ�سيبت  يهودية 

قطاع غزة للتخل�س من الآلم.

مع  هاتفية  مكالمة  ف��ي  ذل��ك  ج��رى 

الذي  كالين  بيرتا  اليهودية  ال�سيدة  ابن 

التابع  ال�ساخن«  »الخط  عبر  به  ات�سل 

اأنتويرب البلجيكي. ثم ات�سل  لم�ست�سفى 

ب��ه م��رة اأخ���رى، وطلب م��ن ال��ج��ّراح اأن 

فقال  والدته،  عالج  رف�سه  �سبب  يو�سح 

غ��زة حتى  قطاع  اإل��ى  »لتذهب  ال��ج��راح: 

تتخل�س من الألم«.

 »Joods Actueel« �سحيفة  وكتبت 

اأن الطبيب، وقبل نهاية التحقيق، اأكد اأن 

ردًا  قوله هذا كان  واأن  المكالمة حدثت، 

عاطفيًا اأثارته اأعمال اإ�سرائيل في قطاع 

غزة.
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الرابع  التعلم بحلول الأ�سبوع  اأدلة على  اأّن الأجّنة تظهر  اإلى  لت درا�سة جديدة  تو�سّ

والثالثين من بدء الحمل اأي قبل ثالثة اأ�سابيع مما كان معتقدًا. وقالت كبيرة الباحثين 

�سارلين كروغر، وهي اأ�ستاذة م�ساعدة في كلية التمري�س في جامعة فلوريدا: اإن »الدرا�سة 

حققت ك�سفًا جديدًا بالفعل« فيما يتعلق بوقت بدء الجنين في التعلم. وذكرت كروغر اأنه 

طلب من الن�ساء تكرار اأغنية ق�سيرة لالأطفال ثالث مرات ب�سوت عاٍل ثم غناوؤها مرتين 

في اليوم لمدة �ستة اأ�سابيع. وجرت مراقبة �سرعة النب�س لدى الأجنة بعد 32 و33 و34 

�سرعة  اإن  كروغر  وقالت  ن�سائي غريب.  ب�سوت  الأغنية  �سماع  عند  الحمل  من  اأ�سبوعًا 

م�سيفًة:  الت�سجيل،  �سماع  عند  والثالثين  الرابع  الأ�سبوع  بحلول  قلياًل  تراجعت  النب�س 

اإن تباطوؤ �سرعة النب�س مرتبط منذ وقت طويل باإدراك الجنين ل�سيء ماألوف واإن زيادة 

�سرعة النب�س هي ال�ستجابة المعروفة ل�سوت جديد اأو تجربة جديدة. واأ�سارت اإلى اأن 

»الأمر يظهر بالفعل مدى تعقيد عالقة التفاعل بين الأم والجنين«.

عّلم طفلك قبل الوالدة
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�صح اأم خطاأ؟

اأ - القر�س بدون فائدة حرام تكليفًا ويوؤثم المقتر�س والمقِر�س.

ب - ال�سحيح اأن ُيقال في ال�سوؤال: هل جاء فالن اأم فالن؟ ولي�س: »هل جاء فالن اأو فالن؟«.

ج - اإن مبداأ »ا�سرف ما في الجيب ياأتك ما في الغيب« هو �سيا�سة خاطئة.

امالأ الفراغ:

اأ - الإن�سان الذي يرى نف�سه َمَحاًل للتكاليف الإلهّية عليه اأن يجهد لإطاعة ........... والعتماد على اهلل في النتائج.

ب - هوؤلء ........... اأ�سنام كبيرة تدعو العالم لإطاعتها وعبادتها بالترهيب تارًة، وبالترغيب تارة اأخرى.

ج - العاقل من زهد في الدنيا الدنّية، ورغب في ........... �سنّية.

من القائل؟

اأ - »اإن الحج يبني الب�سر من الداخل، ويجعلهم م�ستعدين لتجاوز الموانع، ويفتح اأعينهم على الحقائق«.

ب - »اإن مقدمة ال�سير وال�سلوك الواجبة هي اأن يلتفت الإن�سان اإلى اأنه: ناق�س وم�سافر وبحاجة اإلى 

زاد وراحلة ومر�سد«.

ج - »ما اأجمل اأن تدعَو لك اأمُّ �سهيد، ما اأجمل اأن تقوم بعمل يبت�سم له يتيم، هنا القرب من اهلل، هنا الطهارة«.

�صحح الخطاأ ح�صبما ورد في العدد:

اأ - من جملة ال�سفات التي تميز النظام التربوي الإ�سالمي والمهدوي، الهتمام بالبعدين المعنوي والروحي.

ب - يعمل الغرب على �سناعة تاريخنا الديني انطالقًا من روؤيته المو�سوعية.

ج - اإذا لم يتّم عالج التال�سيميا ال�سغرى ب�سكل جدي ومتوا�سل، فاإنها توؤدي اإلى الموت خالل ب�سع �سنين.

من / ما المق�صود؟

اأ - ظهرت اأ�سواوؤها في ال�سورة التي ن�سرها رائد الف�ساء الألماني ليلة 23 - 24 تموز، فما هي؟

الباغية«، ثم �سّل �سيفه فقاتل حتى قتل  الفئة  ب - قال: �سمعت ر�سول اهللP يقول: »تقتل عمارًا 

)ر�س(، فمن هو؟

ج - ا�ست�سهد فداًء لل�سيدة زينبO، مناديًا ذات يوم، من اأعلى قمة المقام، وبين الر�سا�س: »لبيك 

يا زينب«.. فمن هو؟

أسئلة مسابقة العدد 276

اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي. ٭ 

ُينتخب الفائزون �سهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �سحيحة عن كل اأ�سئلة  ٭ 

الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل الآتي:

�لثاني: مئة األف ليرة لبنانية �الأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية 

بالإ�سافة اإلى 8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

يعتبر  بالقرعة،  اإجابات �سحيحة ولم يوفق  اثني ع�سر عددًا ويقّدم  ي�سارك في  كل من  ٭ 

فائزًا بالجائزة ال�سنوية.

ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين وثمان و�سبعين ال�سادر في  ٭ 

الأول من �سهر ت�سرين الثاني 2014م بم�سيئة اهلل.
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في اأّي مو�صوع وردت الجملة الآتية:

�سيعّز  اهلل  �ساء  واإن  ومجاهدين  واأبطاًل  اأجياًل،  اأعّدت  بل  هدرًا،  تذهب  لم   Qالح�سين دماء  »اإن 

الموؤمنين قريبًا ويذّل الكافرين واهلل الم�ستعان«.

اختر اإجابة واحدة:

تعتبر المواد الغذائية التالية: الترم�س، الفول، �سمك الطون، المرتديلال، الجبنة... مواد غنّية ب�:

الن�سويات - البروتينات - الدهون.

ما ا�صم الدولة؟ ورد في اإح�صائية اأُجريت في اإحدى الدول العربية اأن 85 % من �صكانها 

مدينون للبنوك، و32 % لالأقارب. 

ما هي؟

الحديث  في  وردت  وقد  واح��دة،  حالة  في  اإل  �سلبيًا  تمييزًا  الإ�سالم  في  الأبناء  بين  التف�سيل  اعتبر 

ال�سريف، فما هي؟ اأكمل الحديث: »خير اأولدكم ...........«.

ما هو؟

ورد في الحديث عن الإمام ال�سادقQ اأنه اأف�سل من ال�سدقة، وو�سفه اأحد العلماء اأنه يزيد في 

المحبة وين�سر ثقافة التعاون في المجتمع. 

الجائزة الأولى:علي الر�صا ح�صن ال�صاحلي. 150000 ل.ل.

الجائزة الثانية:  جعفر علي البزال. 100000 ل.ل.

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

هيام عبد الر�صول زعرور* 

 اإح�صان عبا�ص �صكر* 

مريم ح�صن كوراني* 

بتول زهير عكنان* 

اأحمد محمد �صورب* 

ح�صين عبا�ص �صالح* 

عبا�ص محمد دروي�ص* 

هنادي فاطمة ح�صين البزال* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 274

ل من ت�صرين الأول  2014م اآخر مهلة ل�صتالم اأجوبة الم�صابقة: الأوَّ

من  اإلى حرمانها  يوؤدي  ما  القرعة  �سحب  بعد  المجلة  اإلى  الق�سائم  من  العديد  ي�سل  ٭ 

ال�ستراك بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

ُتر�سل الأجوبة عبر �سندوق البريد)بيروت، �س.ب: 24/53(، اأو اإلى جمعية المعارف  ٭ 

الثقافية  الإ�سالمية  المعارف  جمعية  معر�س  اإلى  اأو  المعمورة  الثقافية-  الإ�سالمية 

-النبطية- مقابل مركز اإمداد الإمام الخميني}.

كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية. ٭ 

يحذف ال�سم المتكّرر في ق�سائم ال�ستراك. ٭ 

ل ُت�سّلم الجائزة اإّل مع اإرفاق هوية �ساحبها اأو �سورة عنها. ٭ 

مهلة ا�ستالم الجائزة ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإعالنها في المجلة، واإّل فتعتبر ملغاة. ٭ 
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)*( ا�ست�سهد دفاعًا عن المقد�سات بتاريخ 2014/6/4.

الهوام�ص

كانت الدنيا عندُه �سحكًة وابت�سامة ...

يلهو بها كهدّيِة طفٍل...

 يق�سي الوقَت بال انتظار ...

وكنا نراُه هديَتنا التي ننتظرُها كّل �سباح ...

وقبَل الم�ساِء واأحيانًا بعده ...

ُيلّوُح باقُر بكفّيِه كاأُنه ي�ستقبلنا من جديد 

... فباقُر ل يعرُف الوداع !

�سهورًا  اأو  اأّيامًا  حياِتنا  في  القمُر  مّر  لقد 

اأو �سنين ...

ل ت�سلني احت�ساَب ِعّدتها فما دخَل قمُرنا يومًا 

في المحاق حتى ابتداأَ الوقَت بالهالل ...

قَمُرنا يا �ساحبي كاَن بدرًا دائمًا وما زال ...

ونحُن اكت�سفنا اأّننا ُكّنا نجومًا حول هالتِه 

َتُحوم ...

نَكَر 
َ
اأ يتيمة،  اأجرامًا  نكوَن  اأن  يكرُه  ولأنه 

القلوِب  نب�ِس  ُك��ّل  في  اأَن��ار،  بل  الخ�سوَف 

الهائمة، اأبى اأْن ل َيدوم !

ها نحُن ُننكر العتمَة يا قريَن ال�سوء ...

فقد  بع�سًا،  لبع�سنا  حّبًا  حّبَك  في  نزداُد 

رَت بع�سًا من ُكّلنا ... �سِ

واأنَت خميلُة الورِد في حديقِتنا ...

من اأراَد اأن َي�ستمَّ من َعَبِق الورِد َفلْياأِتنا ...

فباقُر ل زاَل َين�ُسُر الِعطَر في َحَياتنا ...

دم��اِء  م��َع  الآت��ي  ربِيعنا  اأوراُق  َت��ْذب��َل  ول��ن 

ال�سهداء ...

ول ِزلنا َنحَتمي ِبَحَرِم العقيلِة ل َنْحميها ...

َف�ِسْتُر اهلِل ل ُيهتك َو�ِسرُّ الُم�سطفى فيها ...

اإليها َتعرُج الأرواُح وفيها ِعْطُرنا الفّواُح ...

وقلُب القلِب ُنهديها ...

�أخوك �لمحبهّ 

�ل�شيخ ح�شين زين �لدين

كن�َت خميل�ة 
بينن�ا ال���ورد 
خاطرة لشهيد الدفاع عن المقّدسات 

رائف منيف داغر )باقر()*(

بأقالمكم
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عميت اأب�سار القوم، فكل اأ�سواء المدينة 

الدنيا  حجبتهم  النور..  روؤي��ة  تخولهم  ل 

عن اليقين...

اإل اأنتم اأيها ال�سهداء..

اإل اأنت يا عبد.. م�سحت من قامو�سك الأنا 

وهوى النف�س ولزمت جروح الزمن الغابر 

حتى  محت�سب  �سابر  بقلب  اهلل  وع�سقت 

اأتاك اليقين.. واأثمرت دماوؤك ن�سرًا..

O داوي���ت ج��راح  ي��ا عزيز ال��زه��راء 

اإل��ى  واأخ����ذك  اهلل  ف��اأح��ب��ك  المجاهدين 

ة اأوليائه.. جواره لتكون من خا�سّ

�سويًا،  ع�سناها  اأيامًا  ن�ستعيد  ذكراك  في 

فكنا م��ع��ًا ف��ي ال�����س��راء وال�����س��راء.. ِن��ْع��َم 

ل  �سائرون  خطاك  على  اأن��ت..  ال�سديق 

زلنا و�سنبقى كما كنا وكنت بعزم وثبات... 

واإني اأ�ساأل العلي القدير اإْن كان َقِبل مثلي 

اأْن يقبلني.. واأن يثّبتنا على درب ال�سهداء.

اإلى اللقاء اإْن �ساء اهلل

�شديقك �لمنتظر �أيوب

عتقت في خوابي التراب جروحي

وفا�ست اإلى ال�سماء روحي 

ِعفُت النوى... وامتطيت �سهوة الجوى ..

جفافي  على  اللقاء  واحلولى 

ال�سوء ..

م��ع اأح���ّب���ة ع��رج��وا 

في ُبراق دمهم 

�������س������ه������داء.. 

�سعداء 

ال�سياُء  ف��م��ال 

على ال�سياء..

اأن����ا تحت  وه���ا 

قو�س ال�سم�س..

اأف�������ت�������ح ج����ف����ون 

و�سيتي:

درب��ي  المقاومة  ك���رام،  ي��ا 

وهويتي..

بندقية الحق بندقّيتي..

فل�سطين لنا زين..

والقد�س لنا عين..

وفي القلب حب زينب..

وع�سُق الح�سين..

كونوا عّبا�سها.. ونبرا�سها..

كي ل ت�سبى زينب مّرتين.

م�شطفى عليق

على درب الشهداء
مهداة إلى الشهيد عبد حسن عيسى)*(

شهيد..
مهداة إلى روح الشهيد

محسن سمير برو )حسن المجتبى()*(

)*( ا�ست�سهد دفاعًا عن المقد�سات بتاريخ 2013/5/21.

الهوام�ص

)*( ا�ست�سهد دفاعًا عن المقد�سات بتاريخ 2013/5/19.

الهوام�ص
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مهداة الى روح الشهيد عبد الكريم حدرج
وأرواح الشهداء الذين قضوا في التفجيرات اإلرهابية  في الضاحية الجنوبية

لم يعد ولكنه لم يرحل... وكذلك اآخرون...

لأن الذين ينثرون اأ�سالءهم ج�سورًا ليعبر عليها الن�سر ل يرحلون...

هم حا�سرون... واآثار وجودهم محفورة على جدران اأنفا�سنا ونب�ساتنا...

وفي كل زاوية تروى حكاياتهم... ي�سمع �سدى اأ�سواتهم و�سحكاتهم...

وتحّدث الأمكنة بخطى اأقدامهم وتفا�سيل حياتهم الغارقة في زحمة المدينة...

هنا كانوا ومن هنا مّروا...

وهناك بداأت رحلة الخلود... فتاهت الطرقات في زحمة الم�سّيعين والمهّنئين...

وارتفعت اأ�سوات التلبية لتخط لوحة الإيثار الح�سيني...

وغدت اأج�سادهم اأطيافًا... فرا�سات ملونة تزور اأحالمنا... وترانيم �سادحة توؤن�س 

عتم ليالينا...

تخيط لنا لبا�س الطهر في محاريب �سلواتنا وبين اأكّف دعواتنا...

ومن فجٍر اإلى مغيب... تخّلد الأيام اأ�سماءهم في اأ�سطر النور المتوّهج من نعو�سهم...

لم يعودوا ولم يرحلوا... لأّنهم من تراب الأر�س واأديمها... اأحرار خالدون...

مريم قان�شوه 

رحلة الخلود
بأقالمكم
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سيبقى اللغز بالصور...  ضحكة علي الهادي

من قلٍب �ساٍف نبعت

كانت اأكثر من مجرد �سحكٍة اأو ابت�سامٍة

كانت كالحلم الجميل

تزيل الهّم، وتبعث التفاوؤل

عالم  اإل��ى  تنقلنا  اليقظة،  كاأحالم  كانت 

اآخر

ه��ذه  و�ستبقى  زال����ت،  ول  ك��ان��ت،  ن��ع��م، 

ال�سحكة

لأنك باٍق في القلوب

هَجرت الدنيا الفانية وعَلوت

عَلوت اإلى اأفق ال�سماء

تتالألأ كالنجوم مع ال�سائرين

اأولئك ال�سائرين بخطى ثابتة

فتهتز الأر�س تحت اأقدامهم

بذكريات  الليل  يهم�سون في طيات  الذين 

علي

الذي ترك لهم تلك البت�سامة

ولم يتركها عبثًا

بل تركها �سرًا ولغزًا

ة مجاهد في �سور لن تحكي اإّل ق�سّ

مهداة لروح الشهيد علي الهادي بهاء نون )أبو صالح برجي()*(

)*( ا�ست�سهد دفاعًا عن المقد�سات في �سهر 2013/12م.

الهوام�ص

العّزة  ودروب  ال�سهادة  خطى  وق��ع  على 

والفتخار، تجّلت اأربعة اأقمار...

ال��ح��وراء  لحماية  ت��الَح��م��ت  اأج�����س��اده��م 

واأرواحهم تالقت لروؤية الزهراء...

اأّيها الحماة »الحر« و«اأمين«، بكما تزدهي 

عيتا واإليكما ت�ستاق.. »ذو الفقار« قد رحل 

بعد اأن دّوى في الآفاق، وها هو 

ألقمار عيتا
»حيدر« قد �سار في َركب الرفاق...

فبين �سيف اآب و�ستاء كانون وربيع ني�سان، 

اأعرا�س  وتبقى  وين�سحب  الخريف  يخجل 

ال�سهادة منارة الفخر والعرفان..

لكل ال�سهداء تحّية اإجالل ووردة اأقحوان.

�شحر جميل

غفت الأر�س على َهجره

فا�ستيقظت لتجده �سهيدًا

زينب يو�شف دياب
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)soduku( س�����ودوك�و 
مكّونة  ال�سبكة  هذه  �للعبة:  �شروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّسم اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط 

9 �ضمن  اإلى   1 الأرق��ام من  اللعبة و�سع 

كل  في  الرقم  يتكرر  ل  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

5 3
7

8 7 2 9
1 5 6
4 2 7 9

5 8 3
7 6 4 8

2
4 9

كيف؟
كيف تتعاملين مع غ�صب طفلك؟

اإذا ت�ساجرِت مع ولدك »الغ�سوب« على �سيء واأردِت اإ�سالح الأمور معه على الفور، 

فهذا يقت�سي منِك اأن تخو�سي معه معركة بالم�ساند لتخف�سي من حّدة ت�سّرفاته. يقف 

كل واحد منكما في طرف الغرفة، ويبداأ برمي الم�سند، بكل قوته، على خ�سمه... حتى 

ي�سيبكما الإرهاق، وحتى تنتهي المعركة بينكما بحفلة من الدغدغة وال�سحك.

اإّن هذا الت�سرف يفرغ العدوانية.

)كتاب تربية الطفل، �ص137، رقم 686(.

َمْن هو؟
الفرن�سي في مار�سيليا عام  الفيل�سوف  ولد روجيه جارودي 

1913م.
ويقول:  ع��م��ره،  م��ن  ع�سرة  الرابعة  ف��ي  الم�سيحية  اعتنق 

»اعتنقت الم�سيحية اآنذاك لأعطي لحياتي معنى«.

�س هذا المفكر الكبير حياته منذ اإ�سالمه عام 1982م  وكَرّ

ياأِت  لم  لالإ�سالم  انتمائي  »اإن  يقول:  الإ�سالم،  عن  الدفاع  في 

والإ�سالم  وبحث...  عناء  رحلة  بعد  جاء  بل  ال�سدفة،  بمح�س 

-في نظري- هو ال�ستقرار«.

الذي  الإ�سرائيلية(  ال�سيا�سة  عليها  قامت  التي  )الأ�ساطير  كتابه  اأعماله  اآخر  كان 

حوكم من اأجله. توفي جارودي في باري�س عن عمر يناهز 99 عامًا.

الواحة
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أحجية
اجتياز النهر

�سبعة رجال وولدان عليهم اجتياز النهر بوا�سطة قارب �سغير، اإل اأّن هذا القارب ل 

ي�ستطيع نقل اأكثر من رجل واحد مع ولد اأو ولدين فقط في كل جولة. ما هو عدد الجولت 

التي �سيقوم بها القارب لكي ينقل الجميع اإلى ال�سفة الثانية؟

يتدّبرون
لََح ِمْن �آَباِئِهْم َو�أَْزَو�ِجِهْم  يتحدث اهلل عن الموؤمنين: {َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوَنَها َوَمْن �شَ

اِتِهْم} )الرعد: 23( يَّ َوُذرِّ

لأّن  ل�)َمن ف�سد(،  لََح} منها، ولن تكترث  {َمْن �شَ الأ�سرة مع  اليوم، �ستدخل  ذلك 

الحّب هناك لي�س اإّل حّبًا في اهلل. اللهّم ارزقني حبَّك وحبَّ كل من اأحبَّك وحبَّ كل عمل 

بني اإلى حّبك. ُيقرِّ

صورة وتعليق
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الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

1 .Qشم �شيف �أمير �لموؤمنين��

يذكر �شخ�شاً في غيابه بما ي�شيئه -�أو�شَح . 2

و�أظهَر

و�جب -�شد ي�شار. 3

حرف جر -من �أ�شماء جهنم. 4

ج. 5 م�شيبة وباء -�أحرهّ

للتمني -�شرب طيور -ح�شون. 6

�شقوط في �المتحان -عطف و�شفقة. 7

حرفان مت�شابهان -�شكان �ل�شحر�ء. 8

خ�شومة -�ال�شم �ل�شابق ل�شريانكا. 9

يكمل -�أقارب -للنفي. 10

عموديًا:

ذَنب �لحيو�ن -�لذي يهتم ب�شاأن �لما�شية. 1

ني�شان -مخدة . 2

�أقود �لقوم و�أكون رئي�شهم - و�لدة. 3

تفجيرها . 4 وي��ت��م  �الأر������س  ف���ي  ت��و���ش��ع  �أد�ة 

باالأفر�د �أو �الآليات -حرف عطف

حرف جر -�أد�ة �ل�شم . 5

ع�شيرة -�شجنه. 6

لم�س -م�شباح. 7

�شهر هجري. 8

ي�شيئان -للتعريف. 9

فقد عقله -عاد -�شمير منف�شل. 10

الواحة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�صادرة في العدد 275

من يرغب من �الإخوة �لقر�ء بالم�شاركة في �شحب قرعة �لم�شابقة؛ 

فلي�شتعلم عن �لتاريخ من مركز �لمجلة.

Soduku ح����ل شب��ك�ة
الصادرة في العدد 275

5 2 3 7 6 8 1 4 9

4 1 7 5 9 2 6 3 8

9 6 8 1 3 4 2 5 7

1 5 6 8 2 9 3 7 4

3 7 9 6 4 5 8 2 1

8 4 2 3 1 7 5 9 6

7 3 5 9 8 6 4 1 2

2 8 1 4 7 3 9 6 5

6 9 4 2 5 1 7 8 3

ج��و�ب �الأح��ج��ي��ة: يجتاز �ل��ول��د�ن ثم 

ي��ع��ود ول���د، ث��م ي��ج��ت��از رج���ل وول���د ثم 

ي��ع��ود �ل���ول���د ل��ي��ج��ت��از م���ع رج����ل �آخ���ر 

وهكذ�. عدد �لجوالت = 16 جولة

اأجوبة م�صابقة العدد 274

12345678910
ارلامو�صلا1

لانيايرو�ص2

ةيدوع�صل او3

قارعلاخلا4

اهباةاين5

رهدجنوب6

بعمناريا7

ما�صلاواو8

باقب�صل اا9

قنعيبورين10

1 - �شح �أم خطاأ؟
�أ - خطاأ.

ب - �شح.

ج - �شح.

2 - �ماأ �لفر�غ:
�أ - �لعمر.

ب - مجتمعه.

ج - �لم�شير.

3 - َمن �لقائل؟
.Mأ - �ل�شيخ ر�غب�

ب - �الإمام �لخامنئي{.

ج - �ل�شيخ م�شباح �ليزدي.

في  ورد  ح�شبما  �ل��خ��ط��اأ  ��ح  ���ش��حهّ  -  4
�لعدد:

�أ - �الأولى و�لثانية.

ب - ع�شرون دقيقة.

ج - �لروح.

من/ ما �لمق�شود؟  -  5
�أ - �أبو حمزة �لثمالي.

ب - �ل�شهيد علي �لج�شي.

ج - �لخاطئون.

6 - �أول �لكام.
7 -  �ل�شجود.
8 - ج - �لعلم.

9 - �شورة �لنحل: 70.
10 - �الأيام.
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أول ضحاياه!
اأحدهم رّبى �سبعًا..

كان �سريدًا

اأطعمه واآواه..

قتل له الغزلن وغّذاه..

�سحذ اأنيابه

عّلمه ال�سيد

كبر ال�سبُع...

 جاع ولم ي�سبع

اأعجبه لحم اأد�سم... 

ولم يقنع

َكُمن ل�سيده... فاجاأه

غرز مخالبه فيه... واأرداه

ناداه ال�سيد:

ربيتك ابنًا... اأتطمع بي

وتقتلني؟

َوتاأكلني؟
َ
اأ

�سحك ال�سبع:

اأ�سمعت ب�سبٍع �سّيع �سيدًا

ولو كان اأباه؟

فمن رّبى �سبعًا مفتر�سًا 

اأو رّبى ِفكرًا منحدرًا

قاتل قومه اأو كّفرهم..

باَت اأوَل �سحاياه!

نهى عبد اهلل

آخر الكالم
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