


د الحياة بعطاء ال�شهيد 4اأول الكالم: تجدُّ
ال�شيخ يو�شف �شرور.

6في رحاب بقية اهلل: من هم الناجون والمن�شورون؟ 
ال�شيخ نعيم قا�شم.

9قراآنيات: ي�شاألونك ماذا ينفقون؟ 
اآية اهلل ال�شيخ نا�شر مكارم ال�شيرازي.

14نور روح اهلل: الدنيا دار بالء ال دار جزاء
16مع االإمام الخامنئي {: الحج رحلة ترفيهية اأم �شفر اإلى اهلل

20من القلب اإلى كل القلوب: �شالح المقاومة االم�شى 
�شماحة ال�شيد ح�شن ن�شر اهلل.

26فقه الولي: اأماكن العمل والم�شتريات 
ال�شيخ علي حجازي.

30منا�شبة: اال�شحى.. عيد باأي حال! 
ال�شيخ تامر حمزة.

34تاريخ: تاريخ الكعبة ال�شريفة 
محمد خ�شفة.

38اأمراء الجنة: �شهيد الوعد ال�شادق ر�شا ح�شن مدلج 
ن�شرين اإدري�س قازان.

الملف

44البيئة في لبنان �صراع الأر�ض وذويها حوار مع حبيب معلوف 
منهال االأمين.

50جهاد البناء.. دور في حفظ البيئة والنظام العام 
مديرية الزراعة والبيئة.

54البيئة.. هذا �صهيقنا والزفير 
خديجة زلزلي.
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58ق�شايا: موؤتمر الخطاب االإ�شالمي الموّجه اإلى النا�شئة 
62اآداب وم�شتحبات: تحننوا على اأيتام النا�س 

ال�شيد �شامي خ�شرا.

66�شعر: اأنت من 
يو�شف محمد �شرور.

68ق�شة العدد: ا�شت�شهادية 
فاطمة المبدر.

72اأدب ولغة: ك�شكول االأدب 
في�شل االأ�شمر.

76تربية: مكافحة عمل االأطفال درهم وقاية قبل قنطار العالج 
والء حمود.

مجتمع: عمليات التجميل بين الهو�س وال�شرورة 

مرفق ا�شتفتاءات حول المو�شوع خا�شة لمجلة بقية اهلل 
82

جومانة عبد ال�شاتر.

88حول العالم: اأخبار من العالم
حوراء مرعي.

94ال�شحة والحياة: المر�س ال�شامت 
د. هاجر بلوط/جمعية االأطباء الم�شلمين.

98اقراأ: البيارق 
اأمال جمعة.

103بريد القراءك
104باأقالمكم

110الكلمات المتقاطعة
112اآخر الكالم: �شكوى مزمنة

اإيفا علوية نا�شر الدين.
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باطنها...  في  عطاءاتها  تغور  خيراتها،  الأر���ض  تحب�ض  ال�شماء،  غيث  يحتب�ض  عندما 

اأمكنها بما بقي فيها من كنوز، كاأنها  تنكم�ض التربة على ذاتها في محاولة لالحتفاظ ما 

القر�ض الأبي�ض لالأّيام ال�شوداء...

حتى اإذا ما طال انتظار الأر�ض غيث ال�شماء وا�شتدام احتبا�ض الخير في مدى الف�شاء، 

ق في ق�شرتها، وبدا  الت�شقُّ الوهن على هيئتها، وظهر  وبان  بالرتخاء،  الأر���ض  اأخذ ع�شب 

د في ترتبها... التبدٌّ

ها في الهواء مع اأي حراك لفاعليات العوا�شف  حتى لكاأّن حبات ترابها الناعمة َليمكن َذرُّ

والرياح...

وكاأن  ب��ه��ا...  الأر����ض  عنا�شر  و�شف  ي�شح  �شمة  اأ�شبح  والتناكر  والتنابذ  التدابر  ك��اأّن 

ز،  التجاور والت�شاكن والتال�شق اأ�شبح فعل �شرورة من دون اختيار لأفرادها في هذا التحيُّ

ل... ول اإرادة لها في هذا الت�شكُّ

عن  عجزها  عنا�شرها...  حفظ  كيانها...  حماية  عن  عجزها  الأر���ض  تعلن  حينذاك، 

المزيد من العطاء لأهلها... 

ترف�ض الأر�ض اإعالن ا�شت�شالمها ورفع الراية البي�شاء ما دامت ال�شلة قائمة مع بارئها.

الكريم... وعي  الجواد  ر�شحة عطاء من  واأنها  الأر���ض لقدرها ووجودها،  بل هو وعي 

في  لنتظامها  وعيها  القدير...  القوي  اقتدار  مظاهر  من  مظهر  واأنها  لقدرتها،  الأر���ض 

منظومة الوجود ببعده ال�شهودي الم�شتِمد اإحكاَمه ونظاَمه من َلُدِن الغيب...

كل قوة من قوى الأر�ض تعي ذلك... كل ذرة من ذراتها، وكل عن�شر من عنا�شرها، وكل 

فرد من اأفراد قواها... يعي.

من اأجل كل ذلك، تعلن الأر�ض اأنها لن ت�شتقيل من وظيفتها، بالعطاء وتاأمين اأ�شباب 

الحياة لأهلها قدر ما يحتاجون واأكثر.

ل الإن�شان الكامل فيها بالخالفة  وتعلن اأي�شاً اأنها لن تتنازل عن دورها الأ�شرف في تمثُّ

ال�شيخ يو�شف �شرور

ثقافة الحياة

د الحياة  تجدُّ

بعطاء ال�شهيد
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الإلهية الحقيقية، وتبّدي مظاهر هذه الخالفة � اأو بع�شها � فوق ظهرها.

لمدِّ  ثناياها  المر�شودة في  الأ�شباب  اأيٍّ من  توفير  تتخّلف عن  اأنها لن  الأر���ض  تعلن 

اإن�شانها بالحياة، وتوؤكد لأهلها اأنها حا�شرة دوماً لرفدهم بما يجعل م�شيرتهم ل تتوقف في 

تقدمها عند حدود، ول تمنع تطورها ورقيها كل العراقيل وال�شدود.

تعي الأر���ض كل ذلك، وتعلم بعجزها، تعلن الأر���ض التحدي العظيم في كل دورة من 

دورات الحياة الكاملة... عندما يحتب�ض غيث ال�شماء.

ا�شتمداد وجودها  لتوؤكد  فيها من حياة  ما  ق��واه��ا... كل  كل  الأر���ض  ت�شتجمع  عندها، 

وبقائها وعطائها من واجب الوجود الحي الجواد...

ت�شتنه�ض الأر�ض ما بقي فيها، تبداأ عنا�شرها وطاقاتها حركة الت�شّرع واهنًة �شعيفة... 

تقوى التقدي�شات في �شياق ت�شاعدي متماٍد ل يعرف الكلل ول ي�شوب ا�شطراده الك�شل... 

ت�شت�شرخ الأر�ض ربها... ت�شتعطيه للخير... ت�شتغيث رفده وبّره... والأمان.

وفي الموازاة، تعلن الأر�ض ثورتها على الخنوع وال�شتكانة، في انتفا�شة من الع�شف 

�شعف  كل  من  ..تتخّفف  العوامل  ورك��ود  التعب  غبار  عنها  لتنف�ض  وطاقاتها،  قواها  لكل 

ووهن، ُمبديًة قدرة مذهلة على ا�شتيالد الحياة من جديد، وتمّرداً مبّرراً على الواقع الذي 

ل ير�شيها ول ير�شي وظيفتها ومكانتها... 

بكل  الأر���ض  وجه  ليغ�شل  الرمال،  وحبات  التراب  ذرات  ليداعب  غيثها،  ال�شماء  تر�شل 

باأبهى  �شعيدها من لوثات الما�شي واأك��داره... ت�شتعر�ض الأر���ض جمالها وزينتها وتظهر 

حلتها... تخرج الأر�ض خبئها، تعلن التمّرد على كل نق�ض... تعلن حياة جديدة ل تعرف 

ال�شعف ول الذل ول الوهن ول العجز ول النك�شار...

تلك هي الأر�ض وذلك هو عطاوؤها... 

تلك هي اأمتنا... وذلك هو فعل ال�شهيد.

* األف تحية لل�شهيد في يوم ال�شهيد.
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اأربع اأمم:

ت��ت��ح��دث عن  ع��دي��دة  رواي����ات  وردت 

االإ�شالمية،  االأم���ة  داخ��ل  ف��ي  تق�شيمات 

وبين  الحق،  طريق  على  ال�شائرين  بين 

ففي  وال�شالين،  والمنحرفين  المخطئين 

»اإنَّكم  ق��ال:  ��ه  اأنَّ  Pرواي��ة عن ر�شول اهلل

مع�شر هذه االأمة ت�شيرون اأربع اأمم:

اأمة قائمة على الحق ال ينق�س الباطل 

منها �شيئًا، قيل: وال يقاتلون؟ فقال: بلى، 

ويزلزلون زلزااًل �شديدًا. 

الحق  م��ن  لي�شوا  الباطل  على  واأم���ة 

على �شيء. قيل: وهم ي�شلُّون؟ قال: نعم، 

وتكون �شالتهم عليهم �شاهدًا. 

واأم�������ة ي���ذه���ب���ون ي����ري����دون ال���ح���ق، 

يمرق  الدين كما  يمرقون من  فيخطئونه، 

حتى  فيه  يعودون  وال  الرمية،  من  ال�شهم 

يعود ال�شهم على فوقه. 

اأهدى،  ه��وؤالء  يقولون  براأيهم،  واأم��ة 

من هم الناجون 

والمن�شورون؟
ال�شيخ نعيم قا�شم

لديها  ون  وتتكَّ كثيرة،  ف��رق��ًا  الإ�صالمية  الأم���ة  تفترق 

مختلف  في  ع��دة  قيادات  وتبرز  كثيرة،  وجماعات  اأح��زاب 

اأنحاء المعمورة تكون لها مواقف متباينة، ثم تختلط الأمور 

الت�صابه  لأنَّ  والخطاأ،  ال�صواب  بين  التمييز  في  النا�ض  على 

في المظاهر الإ�صالمية يغطي الحقائق، فالكل ي�صلي وي�صوم 

ويحج، والكل يتحدث عن مرجعية الإ�صالم في حياتهم، والكل 

اإلى حدِّ  عي ال�صواب في مقابل الآخرين، بل ي�صل بع�صهم  يدَّ

ما  وه��ذا  ع��داه،  ما  الم�صلمين  وف��رق  القيادات  جميع  تكفير 

ممكن  الأمر  هذا  فهل  الواحدة.  الفرقة  داخل  اأي�صًا  يح�صل 

بهذه الحدة؟ واأين �صبيل النجاة؟
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اأه��دى، فيلبثون  بل ه��وؤالء 

اأن  اهلل  �شاء  ما  ذل��ك  في 

 .
)1(

يلبثوا«

فاالأمة اأربع اأمم:

على  ق��ائ��م��ة  اأم���ة   -1
وت�شبر  ت��ق��ات��ل  ال���ح���ق، 

وال  ال��ب��الءات،  �شدة  على 

تتزحزح عن طريق الحق.

2- اأمة قائمة على الباطل، ال ينتفعون 
الفح�شاء  ع��ن  تنهاهم  ال��ت��ي  ب�شالتهم 

والمنكر، 

من  هم  ولكنَّ اإ�شالمية،  فمظاهرهم 

اهلل  طاعة  في  عملية  واآث��ار  م�شمون  دون 

تعالى.

ويذهبون  ال��ح��ق،  يخطئون  اأم���ة   -3
ُئُكْم  اإلى الباطل، قال تعالى: {ُقْل َهْل ُنَنبِّ

ِبالأْخ�َشِريَن اأَْعَماًل * الَِّذيَن �َشلَّ �َشْعُيُهْم 

نَُّهْم  اأَ َيْح�َشُبوَن  َوُه��ْم  ْنَيا  الدُّ اْل��َح��َي��اِة  ِف��ي 

ْنعاً} )الكهف: 103 � 104(. ُيْح�ِشُنوَن �شُ

يح�شمون  ال  م�����ت�����رددة  اأم������ة   -4
خياراتهم.

وحدها االأولى هي الناجية، الأنها قائمة 

على الحق قواًل وعماًل، وتقدم الت�شحيات 

في هذا ال�شبيل.

:Qاأمير الموؤمنين

الموؤمنين  اأمير  عند  اآخر  تق�شيم  ورد 

الناجين  ب��ي��ن  ف��ي��ه  ��ز  ي��م��يِّ  ،Qعلي

بن  لكميل  ل��ه  ك��الم  فمن  وال��خ��ا���ش��ري��ن، 

زياد: »النا�س ثالثة: فعالم 

�شبيل  على  ومتعلم  رباني، 

نجاة، وهمج َرَعاع اأتباع كل 

ناعق يميلون مع كل ريح، لم 

ولم  العلم،  بنور  ي�شت�شيئوا 

.
)2(

يلجوؤوا اإلى ركٍن وثيق«

ف���ال���ع���ال���م ال���رب���ان���ي، 

نجاة،  �شبيل  على  والمتعلم 

فهم  االأكبر  العدد  ��ا  اأمَّ الناجين،  يمثالن 

من  كان،  باأيٍّ  يقتدون  الأنهم  الخا�شرون، 

على  للقيادة  �شالحيته  ف��ي  تدقيق  دون 

طريق الحق.

روايات اأخرى:

ب�شيغ  ع���دة،  رواي���ات  اأي�����ش��ًا  ووردت 

الناجية،  مختلفة، تتحدث عن المجموعة 

»نا�س  اأو  اأم��ت��ي«،  م��ن  »طائفة  فت�شميها 

الم�شلمين«،  من  »ع�شابة  اأو  اأمتي«،  من 

االأمة  لكل  النجاة ال تكون  اأن  كتاأكيد على 

ث��الث رواي���ات  ن��ذك��ر منها  االإ���ش��الم��ي��ة، 

ت�شمية  فيها  تختلف   ،Pاهلل ر�شول  عن 

المجموعة الناجية:

على  اأمتي،  من  طائفة  تزال  »ال   -1
ال  قاهرين،  لعدوهم  ظاهرين،  الدين 

اأ�شابهم  ما  اإال  خالفهم،  من  ي�شرهم 

وهم  اهلل  اأم��ر  ياأتيهم  حتى  الأواء،  م��ن 

كذلك.

الحق  قائمة على  اأمة 

الباطل  ينق�ص  ال 

قيل:  �شيئًا،  منها 

يقاتلون؟  وال 

ويزلزلون  بلى،  فقال: 

�شديدًا زلزااًل 
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اهلل،  ر�شول  يا  قالوا:   

واأين هم؟

المقد�س،  ببيت  قال:   

.
)3(

واأكناف بيت المقد�س«

نا�س من  ي��زال  2- »ال 
ظ��اه��ري��ن، حتى  اأم���ت���ي، 

وه��م  اهلل  اأم�����ر  ي��اأت��ي��ه��م 

.
)4(

ظاهرون«

يقاتل  قائمًا،  الدين  يزال هذا  »ال   -3
تقوم  حتى  الم�شلمين،  من  ع�شابة  عليه 

.
)5(

ال�شاعة«

اأ�شبح وا�شح���ًا اأنَّ المجموعة الناجية 

ه���ي ال�شائرة على طريق الحق، وتقاتل في 

�شبي���ل اهلل تعالى، وت�شب���ر على االأذى في 

�شبي���ل اهلل، وتبق���ى كذلك حت���ى ياأتي اأمر 

اهلل تعال���ى بظه���ور االإمام 

وت�ش��ت�م����ر  المه�����دي|، 

كذلك اإلى قيام ال�شاعة، ال 

يثنيهم ع���ن عزمهم �شيء، 

وال يقف في طريقهم عدو، 

ه���م َحَمل���ة ه���ذا الدي���ن  اإنَّ

ال  واأمان���ة،  �ش���دق  ب���كل 

يعي�شون الحيرة، وقد بلغوا 

االطمئنان بح�شن اختيارهم.

واقتدى  قيادته،  ع��رف  لمن  هنيئًا 

لالإمام  منتظرًا  وجاهد  الفقيه،  بالولي 

فاإنَّه  وطماأنينة،  بت�شليٍم  المهدي| 

وم��ع  ت��ع��ال��ى،  اهلل  ����ش���اء  اإن  م��ن�����ش��ور 

باإذنه  والمن�شورة  الناجية  المجموعة 

تعالى.

. القا�شي النعمان المغربي، �شرح االأخبار، ج 3، �س380( 1)

،كتاب  االإمام عليQ، نهج البالغة، من كالم له 147( 2)

ال�شيد عبا�س المو�شوي، �س770.

. م�شند اأحمد، ج 5، �س269( 3)

. �شحيح البخاري، ج 4، �س187( 4)

. م�شند اأحمد، ج 5، �س98( 5)

الهوام�ض

اإنَّهم َحَملة هذا الدين 

بكل �شدق واأمانة، 

ال يعي�شون الحيرة، 

وقد بلغوا االطمئنان 

بح�شن اختيارهم
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اأنفقتم من خير  ينفقون قل ما  {ي�شاألونك ماذا  تعالى:  يقول 

وما  ال�شبيل  واب��ن  والم�شاكين  واليتامى  والأق��رب��ي��ن  فللوالدين 

تفعلوا من خير فاإن اهلل به عليم} )البقرة:215(.

{وي�شاألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين اهلل لكم الآيات 

لعلكم تتفكرون} )البقرة:219(.

اآية اهلل العظمى نا�صر  مكارم ال�صريازي

وي�شــــاألونك 

ماذا ينفقون؟

ماذا ننفق؟ ولمن؟

{ي�شاألونك ماذا ينفقون} جاء رجل 

 P اهلل  ر�شول  اإلى  الم�شلمين  اأثرياء  من 

االإنفاق؟  ح��دود  وما  ن��ِف��ُق؟ 
ُ
اأ م��اذا  و�شاأله: 

وعلى من اأنفق؟

{ق���ل م���ا اأن��ف��ق��ت��م م���ن خ��ي��ر} فجاء 

ال�شكل:  بهذا  االأول  ال�شوؤال  على  الجواب 

اأمر خير قابل لالإنفاق، لذا، ال حدود  كل 

والثروة،  المال  ي�شمل:  فهو  االإن��ف��اق،  في 

والموؤلفات،  الكتاب  والعقارات،  االأمالك 

ال�شجناء  الو�شائل الالزمة لتحرير  اإعداد 

الُمْقِدمات  الفتيات  جهاز  تهيئة  االأبرياء، 

المدينين،  دي����ون  اأداء  ال������زواج،  ع��ل��ى 

لحل  ال��ج��اه  ب��ذل  والمعرفة،  العلم  ن�شر 

لمنع  وال��ج��ه��د  ال��وق��ت  ب��ذل  الم�شكالت، 

انهيار الحياة الزوجية بين الزوجين، بناء 

الح�شينيات  وكذلك  وعمارتها،  الم�شاجد 

والعيادات  وغيرها،  الدينية  والمدار�س 

والم�شّحات والم�شت�شفيات و...، وبالتالي، 

فكّل عمل خير يدخل في اإطار االإنفاق.
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وا�شعًا  معنًى  للخير  اأن  بما  وبالتالي، 

ي�شمل كافة االأعمال الح�شنة، فاإن االإنفاق 

والمادية  المالية  باالأمور  مح�شورًا  لي�س 

فح�شب.

وفي الجواب على ال�شوؤال الثاني )على 

مجموعات  خم�س  اإل��ى  اأ�شار  ننفق؟(  من 

هي:

اأول  ال���وال���دان  اإذ  )ف��ل��ل��وال��دي��ن(   �  1
مجموعة ت�شتحق االإنفاق، فهما ممن يجب 

على االأوالد االإنفاق عليهما في حال احتاجا 

رف��ع حاجتهما  يقدرا على  ول��م  ذل��ك  اإل��ى 

بنف�شيهما، ويلزم على االأوالد، �شواء كانوا 

اأبناء اأو بنات، كلٌّ على قدر �شعته المالية، 

اأن يرفعوا حاجات والديهما المالية.

2 � )واالأقربين( اإن المجموعة الثانية 
هي  عليها  باالإنفاق  تعالى  اهلل  اأم��ر  التي 

الرحم  �شلة  تقت�شر  وال  واالأهل،  االأقارب 

اإن رفع  بل  اأحوالهم،  وتفّقد  على زيارتهم 

حاجاتهم واالإنفاق عليهم من م�شاديقها.

3 � )واليتامى( فقد كانوا اإحدى و�شايا 
ال�شعبانية  خطبته  ف��ي   P اهلل  ر���ش��ول 

باالهتمام بهم، وكذلك نرى تاأكيد الباري 

ع��ز وج���ل ف��ي ه���ذه االآي����ة ال��ك��ري��م��ة على 

الو�شية بهم.

الم�شكين  ويطلق  )والم�شاكين(،   �  4
منتهى  ف��ي  يعي�س  ال��ذي  المحتاج،  على 

ال��ع�����ش��ر وال��م�����ش��ق��ة، وه����و م�����ش��ت��ق من 

بلغ  ال�شخ�س  ه��ذا  مثل  الأن  )ال�شكون(، 

معه  ي�شتطيع  ال  حدًا  والفاقة  الحاجة  من 

القيام على رجليه، ل�شدة ما اأ�شابه، فكاأنه 

�شّل �شاكنًا في مكانه.

اأول��ئ��ك  ال�����ش��ب��ي��ل( وه���م  � )واب�����ن   5
والم�شافرون  الطريق،  في  المقطوعون 

ي�شكلون  الذين  المتعّففون،  المحتاجون 

الباري  اأو�شى  التي  الخام�شة  المجموعة 

ال�شبيل  واب��ن  عليها،  ب��االإن��ف��اق  وج��ل  ع��ز 

من فقد ماله وزاده، اأو �شرقه منه �شارق، 

محتاجًا  �شفره،  في  مال  اأو  زاد  بال  وبقي 

ومن  االآخ��ري��ن،  من  واالإن��ف��اق  للم�شاعدة 

المحتمل اأن يكون من االأثرياء في وطنه.

{وم������ا ت��ف��ع��ل��وا م����ن خ���ي���ر ف������اإن اهلل 

من  لي�س  اأن��ه  تعالى  يبّين  ثم  عليم}  ب��ه 

اطالع  على  النا�س  يكون  اأن  ال�����ش��روري 

عز  اهلل  اأن  يكفي  بل  باإنفاقكم،  ومعرفة 

وجل مطلع على ذلك وعالم به، فهو عليم 

بكل ما يعمله العباد.

مقدار الإنفاق:

{وي�������ش���األ���ون���ك م������اذا ي���ن���ف���ق���ون قل 

العفو}اختلف المف�شرون في تف�شير لفظة 

)العفو(، و�شن�شير اإلى اأربعة موارد مهمة 

لها:

اإ�شراف  � التوازن في الإن��ف��اق... ل   1
ول تبذير:

في  البخل  تحّبذ  ال  ال�شريفة  االآي���ة 

تو�شي  ب��ل  ف��ي��ه،  ال��م��ب��ال��غ��ة  وال  االإن���ف���اق 

باالعتدال في االإنفاق.

2 � العفو:
اإّن االإحتمال االآخر هو المعنى اللغوي 

االإنفاق  م�شاديق  اأح���د  اإّن  اأي  للعفو، 

االأخطاء  عن  بالتغا�شي  يتمثل  وم���وارده 
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التي ت�شدر عن االآخرين، 

والعفو عنها والتجاوز عن 

اأي ق�شور اأو تق�شير يبدر 

منهم، وهذا اأعلى درجات 

االإنفاق.

من  ال��ن��وع  ه��ذا  الم�شلمون  اع��ت��اد  ل��و 

واأقفل  م�شاكلهم،  من  كثير  لُحّلت  االإنفاق 

العديد من ملفات نزاعاتهم.

نزاع  كل  من  تخّل�شوا  االأع���زاء!  اأيها 

باللجوء  بينكم،  ين�شاأ  اأن  يمكن  وخ��الف 

اإلى العفو والمغفرة والت�شامح، م�شتلهمين 

ت�شمحوا لهذه  الكريمة، وال  االآية  من هذه 

النزاعات بالتفاقم، الأن تلك القيمة العليا 

�شوف تنفعكم في الدنيا واالآخرة.

3 � الب�شائع الفائ�شة:
الباري  يو�شي  التف�شير  لهذا  طبقًا 

الزائدة،  الب�شائع  تخزين  بعدم  وجل  عز 

تخزين  في  عمره  ينفق  كالذي  تكونوا  وال 

الموت،  بعد  ل��ورث��ت��ه  ليتركها  االأم�����وال، 

حين  في  وي�شتعملوها،  منها  في�شتفيدوا 

يجب اأن ُي�شاأل عنها، بل يجب اإنفاق ما زاد 

في  واأوالده  وزوجته  ال�شخ�س  حاجة  على 

�شبيل اهلل.

4 � الأ�شياء الجيدة والنفي�شة:
�شحيح اأنه ال اإ�شكال في اإنفاق المالب�س 

من الدرجة الثانية، ولكن االإنفاق الحقيقي 

عليه  اإذ  ويف�شله،  االإن�شان  يحبه  مما  يتم 

اأن يختار منها ما ينفق، وقد عّبر القراآن 

الكريم عن ذلك بقوله تعالى: {لن تنالوا 

فاإن  ت��ح��ب��ون}،  م��م��ا  تنفقوا  ح��ت��ى  ال��ب��ر 

من  باالإنفاق  االإن�شان  قام 

واأح�شنها،  اأم��وال��ه  اأف�شل 

خا�س  نور  �شُيخلق  عندها 

ف��ي وج����وده، وت��ط��راأ على 

روحية  حالة  وروح���ه  قلبه 

عجيبة.

الذين  اهلل  اأولياء  داأب  هذا  كان  وقد 

اأموالهم  اأف�شل  من  دائمًا  ينفقون  كانوا 

 O واأنف�شها، حيث ت�شّدقت الزهراء 

في ليلة زفافها بلبا�س الزفاف اإلى امراأة 

فقيرة، ودخلت بيت الزوجية بلبا�س عادي 

ب�شيط.

الإنفاق في القراآن:

1 � التنمية ال�شتثنائية لالإنفاق:
يقول تعالى في االآية )261( من �شورة 

البقرة: {مثل الذين ينفقون اأموالهم في 

�شنابل  �شبع  اأنبتت  �شبيل اهلل كمثل حبة 

ي�شاعف  واهلل  حبة  مائة  �شنبلة  ك��ل  ف��ي 

لمن ي�شاء واهلل وا�شع عليم}.

اإن االنفاق من المنظور القراآني يتمتع 

اإلى  ينمو  اإن��ه  حتى  االأهمية  م��ن  ب��درج��ة 

700 �شعف على االأقل. واإذا كان اإخال�س 
في  يختارها  التي  واأولوياته  اأكثر  المنفق 

االنفاق تمتاز بحاجة المجتمع اأكثر، فاإنه 

من الممكن اأن ينمو حتى 1400 �شعف اأو 

اأكثر.

اإن ال�شدقة في الدنيا حل للم�شكالت. 

الفقر  حالة  االإن�شان  يواجه  عندما  وحتى 

والفاقة ي�شتطيع اأن ينفق بما ي�شتطيع من 

اهلل  يحل  حتى  يده  في  موجودة  اإمكانات 

االإنفاق لي�ص مح�شورًا 

باالأمور المالية 

والمادية فح�شب
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بلطفه  م�شكالته  وجلَّ  عزَّ 

وكرمه.

�شرط  الإن������ف������اق   �  2
الإيمان ومظهر الرحمة:

على  االإن������ف������اق  اإن 

وم�شاعدة  ال��م��ح��ت��اج��ي��ن 

الفقراء مقدمة االإيمان والتو�شية بال�شبر 

ونزول الرحمة االإلهية.

يت�شاءلون  ال�����ش��ب��اب  م��ن  ك��ث��ي��رًا  اإن 

والبرامج  وال�شلوك   ال�شير  كيفية  ح��ول 

العرفانية، واأحيانًا يقعون في هذا ال�شبيل 

المتظاهرين  من  المخادعين  بع�س  بيد 

عن  بعدهم  اإل���ى  ي���وؤدي  مما  ب��ال��ع��رف��ان، 

حقيقة الدين، في حين اأن القراآن الكريم 

جيد،  ب�شكل  العرفانية  ال��ب��رام��ج  ��ح  و���شّ

وال�شلوك  ال�شير  البرامج في  اأف�شل  واأحد 

العبادة  اإن  اأي  �شبيل اهلل،  االإنفاق في  هو 

واأمثال  والتو�شل  ال��ق��راآن  وت��الوة  والذكر 

ذلك جميعًا من االأمور الالزمة والمطلوبة 

م�شاعدة  ب��دون  ال�شالك  ولكن  والح�شنة، 

تلك  اإل��ى  ي�شل  اأن  يمكنه  ال  المحتاجين 

فاالإنفاق  العليا.  المراتب 

الم�شاكل  جهة  م��ن  ي��رف��ع 

للمحتاجين،  ال��م��ال��ي��ة 

االإن�شان  ك�شب  اإلى  وي��وؤدي 

هوؤالء  له من  الخير  اأدعية 

بف�شل االإنفاق، ومن ناحية 

اأخرى، فاإنه يقّلل من ارتباطه بمال الدنيا 

وي�شلب ذلك االأمر من قلبه، باالإ�شافة اإلى 

في  والعطف  الرحمة  تنمية  اإلى  يوؤدي  اأنه 

االإن�شان وتقليل ق�شاوة قلبه.

3 � دور الإنفاق في منع التهلكة:
يقول تعالى في االآية )195( من �شورة 

اهلل  �شبيل  في  {واأنفقوا  يلي:  ما  البقرة 

اإلى التهلكة واأح�شنوا  باأيديكم  ول تلقوا 

اإن اهلل يحب المح�شنين}. يتخيل البع�س 

اأن هذين االأمرين االإلهيين: االإنفاق وعدم 

اإلقاء النف�س بالتهلكة منف�شالن بع�شهما 

كبار  ولكن  بينهما،  عالقة  وال  بع�س  عن 

االأمرين  ه��ذي��ن  اأن  ذك����روا  المف�شرين 

مرتبطان الأن التهلكة ثمرة ترك االإنفاق.

4 � الإنفاق عالمة التقوى:
ويقيمون  بالغيب  يوؤمنون  {الذين 

ال�شالة ومما رزقناهم ينفقون} وطبقًا 

التي   - للتقوى  فاإن  ال�شريفة،  االآية  لهذه 

تعتبر  والتي  االإن�شان،  كرامة  مقيا�س  تعّد 

دخول  مفتاح  تمّثل  وال��ت��ي  االآخ���رة،  زاد 

االإنفاق الحقيقي يتم 

مما يحبه االإن�شان 

ويف�شله
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ث�����الَث   - ال����ج����ن����ة 

عالمات وخ�شائ�س، 

ى  ي�شمَّ اأن  يمكن  وال 

اإال  ت��ق��ي��ًا  االإن�������ش���ان 

تلك  ف��ي��ه  ك��ان��ت  اإذا 

العالمات:

ال���ع���الم���ة   � اأ 

االع���ت���ق���ادي���ة، وه���و 

اأي  بالغيب،  االإي��م��ان 

االإي���م���ان ب���اهلل وي��وم 

القيامة، والذي ال يمكن 

روؤيته بالعين المجردة.

ب��اأداء  وذل��ك  العبادية:  العالمة   � ب 

العبادات واالرتباط باهلل تعالى.

االإنفاق  وه��و  االإن�شانية:  العالمة   � ج 

مما  المحتاجين  وم�شاعدة  اهلل  �شبيل  في 

بالمال  �شواء  المتقي،  لذلك  اهلل  اأعطاه 

والم�شداقية  والجاه  المقام  اأو  والثروة، 

كل  اأي  وال�شفح،  والعفو  والمعرفة  والعلم 

. ما رزقه اهلل عزَّ وجلَّ

�صروط الإنفاق:

مع  ي���ت���راف���ق  اأّل   �  1
المّن: 

االآية  ف��ي  تعالى  يقول 

ال�شريفة )264( من �شورة 

الذين  اأي��ه��ا  {ي���ا  البقرة: 

اآمنوا ل تبطلوا �شدقاتكم 

بالمن والأذى}.

2 � اأّل يترافق مع 
الأذى: 

االآية  في  مرَّ  كما 

 )264( ال�����ش��ري��ف��ة 

البقرة،  ���ش��ورة  م��ن 

الثاني  ال�شرط  ف��اإن 

يترافق  اأاّل  ل��الإن��ف��اق 

يوؤذى  واأال  االأذى،  مع 

المحتاج بالل�شان.

وي����ق����ول ال����ق����راآن 

المحتاج  مع  التعامل  كيفية  حول  الكريم 

وتجّنب االأذى اأثناء االإنفاق ما يلي:

{ق����ول م���ع���روف وم��غ��ف��رة خ��ي��ر من 

�شدقة يتبعها اأذى واهلل غني حليم}.

3 � اأن يكون الإنفاق بنّية خال�شة:
يكون  اأن  لالإنفاق  االآخ��ر  ال�شرط  اإن 

لجلب ر�شا اهلل عزَّ وجلَّ فح�شب ال لغر�س 

اآراء  ال�شتقطاب  اأو  وال��ت��ظ��اه��ر،  ال��ري��اء 

لجذب  اأو  االن��ت��خ��اب��ات  ف��ي  ال��ن��ا���س 

اأو  له  وتمجيدهم  مدحهم 

والزبائن  المريدين  جمع 

ح��ول��ه، واأم����ور اأخ���رى من 

اأن  يجب  بل  القبيل،  ه��ذا 

لك�شب  االإنفاق  هذا  يكون 

ر���ش��ا اهلل ع��ز وج��ل فقط 

وفقط.

يجب اأن يكون هذا 

االإنفاق لك�شب ر�شا 

اهلل عّز وجّل فقط 

وفقط
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اإعلم اأّن هذا العالم الدنيوي لما فيه من النق�ض 

محالًّ  ول  كرامة  دار  يكون  ل  وال�صعف  والق�صور 

وعقابه،  لعذابه  محالًّ  ول  �صبحانه  الحّق  لثواب 

نعمه  تكون  عالم  وج��ّل  ع��ّز  الحّق  كرامة  دار  لأّن 

خال�صة وغير م�صوبة بالنقم، وراحته غير مخلوطة 

بال�صقاء والتعب. ومثل هذه النعم غير متوفرة في 

كل  واإّن  وال�صراع.  التزاحم  دار  لأّن��ه  العالم،  هذا 

نعمة من ِنَعِم هذا العالم محفوفة باأنواع من العذاب 

هذا  ل��ّذات  اإّن  الحكماء  قال  بل  والمحن.  والآلم 

اإّن  نقول  اأن  ون�صتطيع   .
)1(

لالآلم دف��ع  هي  العالم 

�صقاء  لّذة  كل  اإثر  في  لأّن  الآلم  على  تبعث  لّذاته 

ون�صب واألم، بل اإّن مادة هذا العالم تتمّرد على قبول 

الرحمة الخال�صة والنعمة المح�صة غير الم�صوبة 

والتعب  والأل��م  وال�صقاء  العذاب  وهكذا  بالمكاره. 

األم  كل  يكون  بل  خال�صًا،  يكون  ل  العالم  هذا  في 

وتعب محفوَفين بنعمة اأو ِنعم. وكل واحد من الآلم 

العالم ل يكون  وال�صقاء والمحن في هذا  والأ�صقام 

هذا  ماّدة  فاإّن  ورحمة،  بنعمة  م�صوب  وغير  مح�صًا 

العالم تتمّرد على قبول العذاب الخال�ض المطلق.

الـدنـيــــــــا 
دار بالء ال دار جزاء
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الحق  ع���ذاب  دار  اإّن 

دار  عقابه،  ودار  �شبحانه 

المح�س  ال���ع���ذاب  ف��ي��ه��ا 

واإّن  الخال�س،  وال��ع��ق��اب 

اآالمها واأ�شقامها ال ت�شاهى 

العالم،  واأ�شقام هذا  باآالم 

اأو  ع�شو،  دون  ع�شوًا  العذاب  يم�ّس  ك��اأن 

في  واالآخ���ر  راح��ة  في  �شالمًا  ع�شو  يكون 

تعب و�شقاء. وقد اأ�شير اإلى بع�س ما ذكرنا 

في الحديث ال�شريف الذي �شرحناه عندما 

� ال�شبب في ابتالء الموؤمن  »َوَذِل��َك  يقول: 

َيْجَعِل  َل��ْم  وج���ّل(  َ)ع����ّز  اهللًَّ اأَنَّ   � بالبلّيات 

 
)2(

ْنَيا ثواباً ِلُموؤِْمٍن َوَل ُعُقوَبًة ِلَكاِفٍر«  الدُّ

اإّن هنا � عالم الدنيا � دار تكليف، ومزرعة 

عالم   � وهناك  الك�شب.  وعالم  االآخ���رة، 

االآخرة � دار جزاء ومكافاأة وثواب وعقاب.

�شبحانه  الحّق  يتوقعون من  الذين  اإّن 

مرتكب  كل  من  العالم  هذا  في  ينتقم  اأن 

مع�شية اأو فاح�شة اأو جور اأو اعتداء، باأن 

ي�شع � عّز وجّل � حّدًا له، فيقطع يده، ويقلع 

العا�شي من الوجود، اإنهم غافلون عن اأن 

ة  نَّ وال�شُّ النظم  خ��الف  العقاب  ه��ذا  مثل 

االإل��ه��ي��ة ال��ت��ي اأق��ّره��ا اهلل 

الدار،  ه��ذه  اإّن  �شبحانه. 

بين  وتفريق  امتحان  دار 

والمطيع  وال�شعيد  ال�شقي 

وع��ال��م ظهور  وال��ع��ا���ش��ي، 

تبّين  بدار  ولي�س  الفعليات 

نتائج االأعمال والملكات. واإذا انتقم الحّق 

القول  الأمكننا  ن��ادرًا،  ظالم  من  المتعالي 

واإذا  �شملته.  قد  وجّل  عّز  الحق  اإّن عناية 

�شاللهم  في  والظلم  الموبقات  اأهل  ترك 

يقول  كما  ا�شتدراجًا،  ذلك  كان  وغّيهم، 

ْن  مِّ {...���َش��َن�����ْش��َت��ْدِرُج��ُه��م  �شبحانه:  اهلل 

َحْيُث َل َيْعلَُموَن * َواأُْمِلي َلُهْم اإِنَّ َكْيِدي 

َمِتيٌن} )القلم: 44 -45(.

َكَفُرواْ  ��ِذي��َن  الَّ َيْح�َشَبنَّ  {َوَل  ويقول: 

ُنْمِلي  اإِنََّما  أَنُف�ِشِهْم  َخْيٌر لِّ َلُهْم  ُنْمِلي  اأَنََّما 

ِهيٌن}  مُّ َع��َذاٌب  َوَلْهُم  اإِْثماً  ِل��َي��ْزَداُدواْ  َلُهْم 

)اآل عمران: 178(.

وفي مجمع البيان عن االإمام ال�شادق

َذْنباً  اْل��َع��ْب��ُد  اأَْح����َدَث  »اإَذا  اأّن��ه ق��ال:   Q

َد َل���ُه ِن��ْع��َم��ٌة َف���َي���َدُع الإِ���ش��ِت��ْغ��َف��اَر َفُهَو  ُج����دِّ

.
)3(

الإ�ْشِتْدَراُج«

المبداأ والمعاد، )�شدر المتاألهين( (1 )

الكافي؛ الكليني}؛ ج 2؛ �س 259؛ ح29( 2)

مجم���ع البي���ان، المجلد الخام����س، تف�شير �ش���ورة القلم،  (3 )

�س340.

الهوام�ض

اإّن كل نعمة من ِنَعِم 

هذا العالم محفوفة 

باأنواع من العذاب 

واالآالم والمحن
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الــحــّج

الراحة  ط��ل��ب  م��ظ��اه��ر  م��ن  ذل���ك  الأن   ،�

والدعة. اإذا مررتم بمكان تفوح منه روائح 

كريهة، فال تم�شكوا اأنوفكم، وكذلك �شائر 

الباعثة  االأم��ور  تحريم  االإح��رام..  اأعمال 

وال�شهوات  النف�س  و�شهوة  ال��راح��ة  على 

كانت  �شواء  المدة،  هذه  خالل  الجن�شية 

�شببًا في التفاخر، اأو �شببًا في التمييز؛ كل 

هذه ُترفع وتزول.

هذا هو الحج:

بعد ذلك، ياأتي الدور للدخول في ف�شاء 

العظمة  وتلك  الحرام  والم�شجد  بيت اهلل 

والجالل دون االبتعاد عن الب�شاطة وعدم 

واليد،  بالعين،  بذلك  وال�شعور  التجّمل، 

ولكن،  وال��ج��الل،  العظمة  ال��وج��ود.  وبكل 

وعظمة  ال��م��ادي��ة  العظمة  ن��وع  م��ن  لي�س 

اآخر  نوع  بل من  المادية،  والزينة  االأموال 

ال يمكن حتى و�شفه للنا�س العاديين. ومن 

الإحرام:

م��ن��ذ ب���داي���ة دخ����ول االإن�������ش���ان هذه 

االأمور  بع�س  نف�شه  على  يحّرم  المرا�شم 

الّدارجة..  اليومية  حياته  في  له  المباحة 

�شائعة  اأم���ور  تحريم  اأي  االإح����رام..  اإن��ه 

مباحة جائزة في الحياة العادية الماألوفة، 

والكثير منها مدعاٌة للغفلة، بل اإن بع�شها 

�شبب في االنحطاط.

التفاخر  اأ���ش��ب��اب  جميع  منا  ُت��ن��ت��زع 

الظاهري المادي، واأولها الثياب. ُت�شتبعد 

والثياب  وال��م��رات��ب،  المنا�شب،  جانبًا 

الفاخرة ويرتدي الجميع لبا�شًا واحدًا..

من  ذل��ك  الأن  ال��م��راآة،  في  تنظروا  ال 

تتعّطروا  ال  والنرج�شية.  االأنانية  مظاهر 

بالعطور الطّيبة، الأن ذلك اأداة من اأدوات 

التظاهر والبروز. ال تهربوا من ال�شم�س اأو 

االأمطار اإلى تحت ال�شقوف � اأثناء الم�شير 

فر�صة الحج  بالن�صبة للفرد الم�صلم هي فر�صة دخول الإن�صان 

اأنف�صنا من ثنايا حياتنا  اإلى مناخ معنوي جد رحيب ووا�صع. ننتزع 

العادية بكل �صوائبها واإ�صكالتها ونتجه نحو اأجواء النقاء والروح 

المعنوية والتقرب اإلى اهلل والريا�صة الختيارية.

ة اأم �شفر اإلى اهلل؟! رحلة ترفيهيَّ
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الدّوار  الهادر  ال�شيل  هذا  في  الدخول  ثم 

والتحرك حول مركز واحد، مع ذكر اهلل، 

مع  والكالم  والخ�شوع،  والبكاء،  والدعاء، 

لل�شعي  بالن�شبة  الحال  وك��ذا  تعالى.  اهلل 

والوقوف  ذلك،  بعد  والمروة  ال�شفا  بين 

في عرفات والم�شعر، وفرائ�س اأيام منى. 

هذا هو الحج.

ورعايتهم.  الحجاج  براحة  اأو�شيت 

ال  ال��راح��ة  ه��ذه  لكن  طبيعي،  ه��ذا  نعم، 

تعني الخمول واللذائذ. هذه الراحة تعني 

واالنجذاب  الهيام  هذا  الأجل  البال  فراغ 

�شاأنه  من  ما  افعلوا  اهلل.  اإل��ى  واالنقطاع 

همومًا  يعي�شوا  ال  كي  النا�س  بال  يفرغ  اأن 

هذه  اأداء  ب��ذل��ك  في�شتطيعوا  معينة 

الفري�شة على اأف�شل وجه. 

هذه هي الغاية، واإال، لي�س 

الحيوانية  الراحة  المراد 

وراحة االأكل والنوم واالأكل 

االأف�شل واالأكثر، كال، هذا 

لي�س ذوقيًا، كي نتوّخى هذه 

االأمور ونجري وراءها.

�صفر قلبي وروحي:

هو  اإن��م��ا  ترفيهية،  رحلة  الحج  لي�س 

بالج�شم  اهلل  اإلى  �شفر  اإنه  معنوية.  رحلة 

والروح كليهما ولي�س ال�شفر اإلى اهلل �شفرًا 

اإنما هو  ال�شلوك،  الأهل  بالن�شبة  ج�شمانيًا 

اهلل  اإلى  ال�شفر  وهذا  وروحي.  قلبي  �شفر 

هو بالن�شبة لنا جميعًا � نحن النا�س � �شفر 

اأن  من  فائدة  وال  معًا،  وال���روح  بالج�شم 

ناأخذ الروح،  اإلى هناك وال  ناأخذ الج�شم 

بالن�شبة  اهلل  �شمح  ال  الحج  يتحول  اأن  اأو 

 � النعمة  ه��ذه  لهم  تتكرر  م��ن  لبع�س  

ب�شكل  الحج  اإل��ى  للذهاب  يوّفقون  حيث 

ويزورونه  اهلل  بيت  في�شاهدون  متكرر 

الالمباالة  على  يبعث  ���ش��يء  اإل���ى   �

وعدم االهتمام، فيعجزون 

الأنف�شهم  االإي����ح����اء  ع���ن 

اأو  الداخلية  ال��ث��ورة  بتلك 

وجدانها في نفو�شهم. هذا 

لي�س بال�شيء االإيجابي.

ع��ل��ى  اهلل  رح�����م�����ة 

ال�شيخ  ال���م���رح���وم 

الحج رحلة معنوية 

واإنما هو �شفر بالج�شم 

والروح معًا
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اإحدى  في  يقول  ال��ذي   
)*(

بهاري محمد 

وربما  وال���ذك���ر،  ال���دع���اء،  اإن  ك��ت��اب��ات��ه 

اإلى  توّجه  دون  من  تكررت  اإذا  ال�شالة 

وتكون  ن�شلي  الق�شوة!  اإلى  ف�شتوؤدي  اهلل، 

الأن  ل��م��اذا؟  ق�شوتنا!  ف��ي  �شببًا  ال�شالة 

اأثناء  خا�شعة  وغير  حا�شرة  غير  قلوبنا 

توؤّدى  اأن  اإما  ال�شالة  هذه  اإذًا،  ال�شالة. 

ولطف  وق��رب  رقة  مدعاة  فتكون  بخ�شوع 

ح�شب  فتكون  خ�شوع  بال  تقام  اأو  ونقاء، 

قوله �شببًا في ق�شوة القلب.

فر�صة الأيام المعلومات:

كذلك الحج.. ينبغي اأداء هذه االأعمال 

ب��ت��وج��ه وح�����ش��ور {اأي�����ام�����اً م����ع����دودات} 

)الحج:  {م��ع��ل��وم��ات}   )184 )ال��ب��ق��رة: 

28(. مجموع اأيام الحج والعمرة لي�س اأكثر 
من عدة اأيام. فر�شة الحج الممتدة لعدة 

اأيام تمريٌن وتعليم تجريبي يرى من خالله 

هذه  على  العي�س  بالم�شتطاع  اأن  االإن�شان 

العي�س بال تفاخر  اأي�شًا..  يمكن  ال�شاكلة 

نريد  الأننا  ال  المادية.  لّلذائذ  اكتراث  وال 

اإحرام،  حالة  في  كلها  حياتنا  نعي�س  اأن 

ت�شيبوا  اأن  ينبغي  ال��م��راد،  ه��ذا  لي�س 

اهلل  اأحّلها  التي  ال��رزق  طيبات  من 

التعلق  تبديد  يجب  اإنما  تعالى، 

والتعّط�س واخت�شار الحياة في 

ه��ذه االأم���ور � وه��ذا م��ا نعاني 

هذه  الحياة  نظن  حيث  منه، 

المادية  وال�����ش��ه��وات  ال��ل��ذائ��ذ 

كي   � العبثية  الفارغة  واالأه����واء 

تخ�شي�س ف�شل  باالإمكان  اأن  نفهم 

و�شاعات  االأي���ام،  من  وج��زء  الحياة  من 

من منت�شف الليل لحالة النقاء واالنقطاع 

اإلى اهلل. هذا ما تتدربون عليه وتتعلمونه 

هناك. يتعلم الحاج اأن بالم�شتطاع القيام 

بذلك. انظروا كم هي فر�شة عظيمة!

الحج  �شوؤون  في  العاملون  اأيها  عليكم 

اأن تفعلوا ما من �شاأنه جعل العدد الكبير 

معكم  الحج  اإلى  ياأتون  الذين  النا�س  من 

اأو الموجودين هناك � القادمين من بلدان 

الحج،  في  النقطة  ه��ذه  يدركون   � اأخ��رى 

ويندفعون  الفر�شة،  ه��ذه  اإل��ى  ويتعرفون 

فر�شة  هذه  ب��اأن  ال�شعور  اقتنا�شها.  نحو 

بال�شعور  لي�س  تتوفر دومًا  االآن وال  توفرت 

ال��ج��م��ي��ع. ك��م م��ن النا�س  ي��ن��ت��اب  ال���ذي 

هناك،  اأيامكم  من  واح��دًا  يومًا  يتمنون 

لكن الفر�شة ال تتوفر لهم! الذين ي�شتاقون 

هذه  فاغتنموا  كثيرون،  العالم  في  للحج 

الفر�شة طالما توفرت لكم االآن.

الفر�ش���ة الثاني���ة هي تلك الت���ي تتهياأ 

لالأم���ة االإ�شالمي���ة الت���ي تتعر����س ب�شبب 

تعدد قومياتها، واأعراقه���ا، ومناطقها في 

العال���م، وثقافاته���ا، وعاداته���ا، واأذواقها 

للفوا�ش���ل والتباع���د ب�ش���كل طبيعي. فاهلل 

تعالى ل���م يبعث االإ�شالم لع���رق خا�س، اأو 
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لثقاف���ة خا�شة، اأو لمنطقة 

معينة م���ن العالم، بل بعثه 

والب�ش���ر  كاف���ة،  للب�شري���ة 

ع���ن  متباين���ون  كله���م 

بع�شه���م البع�س من حيث 

الل���ون، واللغ���ة، والعادات، 

واالأذواق، وال�م�ن��اخ���������ات 

والجغرافي���ة.  التاريخي���ة 

اإذًا، ثم���ة اأر�شي���ة لالخت���الف ف���ي االأم���ة 

ه���ذا  يظه���ر  ال  اأن  ويج���ب  االإ�شالمي���ة. 

االختالف وال يكت�شب تحققًا وحالًة فعلية. 

الح���ج فر�شة كبيرة لالأم���ة االإ�شالمية كي 

تلتئ���م بع����س الفوا�ش���ل الطبيعي���ة اأو ربما 

الم�شطنعة والمفرو�شة.

من  االإ�شالمية.  لالأمة  فر�شة  والحج 

بين هذه االأعداد الهائلة التي ت�شارك في 

من  زمنيًا  مقطعًا  خ��ذوا  ع��ام،  كل  الحج 

اإن�شان  مليون  كم  وانظروا  اأع��وام  ع�شرة 

واآ�شيا،  اأفريقيا،  من  الحج  في  ي�شارك 

واأوروبا، ومن كل اأرجاء العالم، من ن�شاء، 

وذوي  متعلمين،  وغير  متعلمين،  ورج��ال، 

اأذواق وم�شارب مختلفة.

تفرقوا}  {ول  االتحاد  نداء  �شاد  لو 

على  االإ����ش���الم���ي   )103 ع���م���ران:  )اآل 

اأي  ت��ت�����ش��وروا  اأن  فلكم  ال��ح�����ش��ود،  ه��ذه 

اأ�شباب  كل  �شتبهت  �شيقع.  عظيم  حدث 

االختالف تلك. واحد �شني، واآخر �شيعي، 

ال�شنة  وبين  مختلفة،  فرق  ال�شيعة  ول��دى 

مختلفة،  فقهية  ومذاهب  مختلفة،  ف��رق 

اإلى  توؤدي  �شتى  وعادات  مختلفة،  وعقائد 

التباين على نحو طبيعي.. كل هذه تجمعها 

ب  وتقرِّ العطوفة  الحج  يد 

بينها.

طبعًا، اأنا ال اأعتقد اأننا 

مظهرنا  ن�شلح  اأن  يجب 

الخارجي وليكن باطننا ما 

يكون، كال، اأعتقد بجد اأن 

االأول  واالأمر  االأول  واجبنا 

ن�شلح  اأن  هو  لنا  الموّجه 

اأو  وبواطننا  قلوبنا  داخ��ل  �شواء  اأنف�شنا، 

داخل بالدنا.

وت�شملنا  علينا  تنزل  االإلهية  الرحمة 

نراقب  ونرّو�شها..  اأنف�شنا  نراقب  حينما 

واإعالمنا.  واأفعالنا  وت�شريحاتنا  كالمنا 

مناخ الالمباالة في الكالم والت�شريح �شد 

الحكومة و�شد فالن وفالن الأغرا�س خا�شة 

لي�س بال�شيء الذي يتجاوز عنه اهلل تعالى 

{واتقوا فتنة  ب�شهولة.. يقول اهلل تعالى: 

خا�شة}  منكم  ظلموا  الذين  ت�شيبن  ل 

)االأنفال: 25(.. نعم، بع�س اأنماط الظلم 

واآثارها  نتائجها  تعود  الممار�شات  وبع�س 

على الجميع ولي�س على ذلك الظالم فقط، 

وذلك ب�شبب �شلوك عدد من النا�س ممن 

يمار�شون الظلم في اأقوالهم وفي اأعمالهم 

الحذر  ينبغي  وتقييماتهم.  اأحكامهم  وفي 

من هذه االأمور.

يجب اأن يكون الحج در�شًا لنا.. در�شًا 

للحاج الذي يذهب للحج، ولنا اأي�شًا نحن 

اإن  ي��وؤدوا  اأن  ونتمنى  وندعو  ننظر  الذين 

اهلل  وفقنا  كاماًل.  مقبواًل  حجًا  اهلل  �شاء 

من  المنفعة  اأق�����ش��ى  ننتفع  الأن  جميعًا 

درو�س الحج.

 )*( اآي���ة اهلل الع���ارف ال�شيخ محمد البهاري الهمداني )1265ه� � 1325ه�(. �شاح���ب كتاب »تذكرة المتقين في اآداب ال�شير 

وال�شلوك«.

الهوام�ض

الذين ي�شتاقون 

اإلى الحج في العالم 

كثيرون، فاغتنموا 

هذه الفر�شة طالما 

توفرت لكم االآن
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ع����ن����دم����ا ن����ت����ح����دث ع������ن ال�������ش���ه���ادة 

نقدم  اأن  لمجرد  نتحدث  ل  وال�����ش��ه��داء، 

للترف  مفاهيم  اأو  اأف��ك��اراً،  اأو  ن��ظ��ري��ات، 

الفكري، اأو للزيادة في المعلومات، واإنما 

مملوءة  �شاحة  في  ال�شهادة  عن  نتحدث 

بالجهاد ومفعمة بال�شهادة. 

من هو ال�صهيد؟ 

عندما نتحدث عن ال�شهادة وال�شهداء، 

�شنحاول اأن ن�شحح بع�س المفاهيم حول 

ه���ذا ال��م��و���ش��وع. ب���ادئ ذي 

وكلنا  ن��وؤم��ن  كلنا  ب���دء، 

نعتقد، الم�شلمون واأهل 

والموؤمنون  ال��ك��ت��اب 

وال���م���ل���ح���دون، ب���اأن 

جميع الب�شر في هذا 

ـــــالح  �ــش

المقاومة 

م�شـى الأ ا

ال�صيد ح�صن ن�صر اهلل
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اإلى   Q � منذ اأن خلق اهلل اآدم  العالم 

�شيموت،  امرئ  � ميتون، كل  ال�شاعة  قيام 

وال نقا�س هنا اأكان موؤمنًا اأو كافرًا، م�شلمًا 

اأو غير م�شلم، الجميع �شيموت، هذا حكم 

اإلهي مبرم {كل نف�ض ذائقة الموت} )اآل 

عمران: 185(. حتى اأحب الخلق اإلى اهلل، 

محمد P يخاطبه اهلل تعالى {اإنك ميت 

فكلٌّ  اإذًا،   )30 )الزمر:  ميتون}  واإن��ه��م 

منا ميت، كل الذين �شبقونا ماتوا والذين 

�شيلحقون بنا �شيموتون. 

ال�شهادة  �شهادة،  موت  كل  لي�س  لكن، 

هي:  ال�شهادة  الموت،  من  خا�س  نوع  هي 

ميت  ك��ل  فلي�س  اهلل،  �شبيل  ف��ي  ال��ق��ت��ل 

�شهيدًا.   مقتول  كل  لي�س  واأي�شًا  �شهيدًا، 

ال�شهيد.  ه��و  اهلل  �شبيل  ف��ي  المقتول  ب��ل 

وعندما نتحدث عن �شبيل اهلل، نعني من 

الذي  الطريق  ف��ي  اهلل،  طريق  ف��ي  يقتل 

ر�شمه اهلل لنا واأمرنا اأن ن�شير فيه؛ ف�شبيل 

اهلل، يعني �شبيل النا�س، �شبيل عيال اهلل، 

الكرامة،  �شبيل  الم�شت�شعفين،  �شبيل 

االأعرا�س  الدفاع عن  �شبيل  العزة،  �شبيل 

عن  الدفاع  �شبيل  والمقد�شات،  واالأم��وال 

االإن�����ش��ان��ي��ة، ه��ذا هو  ال��دي��ن وع��ن القيم 

الطريق؛ فمن يقتل في هذا الطريق، فهو 

فيها  ِذَن 
َ
اأ مواجهة  في  يقتل  من  ال�شهيد. 

اهلل ور�شوله، اأي في مواجهة م�شروعة، في 

معركة م�شروعة، فهو ال�شهيد. 

االآي��ات  بع�س  اإل��ى  قلياًل  رجعنا  اإذا 

القراآنية، الأن االآيات القراآنية التي تناولت 

ه��ذا ال��م��و���ش��وع ك��ث��ي��رة؛ ال��ق��راآن عندما 

يتحدث عن ال�شهداء ياأتي على ذكر هذين 

{ول  اهلل  �شبيل  وف��ي  القتل،  الو�شفين: 

اأموات  اهلل  �شبيل  في  يقتل  لمن  تقولوا 

)البقرة:  ت�شعرون}  ل  ولكن  اأح��ي��اء  ب��ل 

في  قتلوا  ال��ذي��ن  تح�شبن  {ول   ،)154
ربهم  عند  اأح��ي��اء  ب��ل  اأم���وات���اً  اهلل  �شبيل 

{والذين   ،)169 عمران:  )اآل  يرزقون} 

اأعمالهم  �شبيل اهلل فلن ي�شل  قتلوا في 

* �شيهديهم وي�شلح بالهم} )محمد: 4 � 
5(.  وفي اآيات اأخرى: {فالذين هاجروا 
�شبيلي  في  واأوذوا  ديارهم  واأخرجوا من 

وقاتلوا وُقتلوا لأكّفرّن عنهم �شيئاتهم} 

)اآل عمران: 195(، {اإن اهلل ا�شترى من 

لهم  ب��اأن  واأم��وال��ه��م  اأنف�شهم  الموؤمنين 

فَيُقتلون  اهلل  �شبيل  في  يقاتلون  الجنة 

وُيقَتلون} )التوبة: 111(.  اأي َيقُتلون في 

�شبيل اهلل وُيقَتلون في �شبيل اهلل. 

الدافع اإلى ال�صت�صهاد

هوؤلء  يجعل  ال��ذي  ما  هنا:  نت�شاءل 

الح�شين  كان  لماذا  �شهداء؟  الأ�شخا�ض 

Q في كربالء؟ لماذا كان معه هناك 

72 رجاًل في مقابل الآلف �شده؟ هذا في 
الواقع الحا�شر، فلماذا  اأما في  التاريخ، 

المقاومة؟  ف��ي  للعمل  ال�����ش��ب��اب  ي��ذه��ب 

ل���م���اذا ي��رك��ب اأح���ده���م ���ش��ي��ارة مفخخة 

ويقتحم  بالمتفجرات  نف�شه  يحيط  اأو 

مواقع العدو وقوافله ليفجر نف�شه؟ 

ط��ب��ع��ًا، ه���ذا ال�������ش���وؤال م���ط���روح في 

لي�شت  ع��ن��ه  االإج���اب���ة  ل��ك��ن  م��ج��ت��م��ع��ن��ا، 

اأي�شًا؛  �شعبًا  لي�س  االإجابة  وفهم  �شعبة، 

وحركتهم  ال�شهداء  ه��وؤالء  اإل��ى  هنا  ناأتي 

باتجاه ال�شهادة، لنجد اأن الم�شاألة ترتبط 

بالدرجة االأولى باإيمانهم ومعرفتهم؛ اأي اأن 

هوؤالء يعرفون اأن هناك دنيا وهناك اآخرة، 

الحقيقية  الحياة  االآخرة هي  اأن  ويعرفون 

االأبدية االأزلية والخالدة، ويعرفون اأن هذه 
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فهم متدينون، اأما عندما يتطلب الموقف 

اأو  ب��ال��ول��د  اأو  ب��ال��م��ال  ي�شحوا  اأن  منهم 

بالنف�س في �شبيل اهلل، فاإنك تجدهم قد 

في  و�شقطوا  بالدنيا  ارتباطهم  اإلى  عادوا 

االمتحان الأنهم »عبيد الدنيا، والدين لعق 

على األ�شنتهم«. وهوؤالء يخاطبهم الح�شين 

قنطرة«  اإال  ال��م��وت  »م��ا  ف��ي��ق��ول:   Q

لماذا نخاف من الموت؟ فما هو اإال باب اأو 

ج�شر نعبر من خالله من دار اإلى دار، من 

حياة اإلى حياة، من عالم اإلى عالم، ومن 

وحياة  دار  اأي  اإلى  وعالم،  وحياة  دار  اأي 

وعالم؟! من دار »في حاللها ح�شاب وفي 

 ،Q  كما يقول علي 
)6(

حرامها عقاب«

وافتتان  واخ��ت��ب��ار  ب��الء  دار  ه��ي  دار  م��ن 

وبوؤ�س وجوع وحروب وتناف�س، من دار في 

اللئام والقتلة والمجرمين ومرتكبي  جوار 

ال��م��ج��ازر، وه���ذه ح��ال ال��دن��ي��ا اإل���ى قيام 

واالأنبياء  اهلل  جوار  في  دار  اإلى  ال�شاعة، 

وال�شهداء  وال�شالحين  واالأئمة  والر�شل 

وح�شن اأولئك رفيقًا، اإلى دار يح�شل فيها 

االإن�شان على كل ما يحبه ويتمناه، اإلى دار 

ال�شالم والخلود واالأمن والطماأنينة وجوار 

المولى عزَّ وجّل. 

فاإذا كان الموت هكذا، قنطرة، ج�شرًا 

حياة،  اإل��ى  حياة  من  عبره  نخرج  بابًا  اأو 

اأنفتحه؟ لماذا نخ�شى هذا الموت ونخافه؟! 

بل بالعك�س اأئمتنا Q يعلموننا اأن علينا 

اأن نقبل عليه ونحبه وننتظره ون�شعى اإليه، 

نبتلى  اأو  نمتحن  قد  اأكثر  ع�شنا  اإن  الأننا 

المخاطر  من  المزيد  نواجه  وق��د  اأك��ث��ر، 

التي قد تهدد اآخرتنا وعاقبتنا. 

�شادقون  اأ�شخا�س  اأو  �شخ�س  جاء  لو 

وقالوا لنا � ونحن جميعًا من محبي الحجة 

اأن  ويعرفون  جيفة،  زائفة،  فانية،  الدنيا 

كل نف�س ذائقة الموت. الأن الذي ال يعرف 

في هذا  يم�شي  اأن  يمكن  ال  الحقائق  هذه 

الطريق. 

هذا االإن�شان الذي يحمل هذه المعرفة 

وهذا االإيمان وهذا اليقين، ياأتيه االإ�شالم، 

 Q اأهل البيت  وخ�شو�شًا في مدر�شة 

ليقول له: اإذا كان ال بد من الموت، فلماذا 

ال نموت قتاًل في �شبيل اهلل. 

ماذا   Q الموؤمنين  اأمير  انظروا، 

ال��م��وت طالب  »اإن  ال��ن��ا���س:  اأي��ه��ا   � ي��ق��ول 

حثيث ال يفوته المقيم، وال يعجزه الهارب، 

لي�س عن الموت محيد وال محي�س، من لم 

. ثم 
)1(

يقتل مات، اإن اأف�شل الموت القتل«

يحدثنا عن نف�شه فيقول: »والذي نف�س علي 

اأبي طالب بيده، الألف �شربة بال�شيف  بن 

 .
)2(

اأهون عليَّ من ميتة على الفرا�س«

ال  اأنه  حقيقة  اأم��ام  نكون  عندما  اإذًا، 

بد من الموت، فاأف�شل الموت هو القتل في 

�شبيل اهلل. 

وفي بع�س االأحاديث: »اأف�شل الموت، 

الموت  »اأك���رم   ،
)3(

اهلل« �شبيل  في  القتل 

 Q واأئمتنا   .
)4(

اهلل« �شبيل  في  القتل 

ن�شتمع  عندما  االت��ج��اه.  ه��ذا  في  دفعونا 

النا�س  ي��خ��اط��ب   Q الح�شين  اإل����ى 

اإل���ى ك��رب��الء وفي  على ام��ت��داد ال��ط��ري��ق 

اأن  بالتحديد،  الم�شكلة  اأن  نعرف  كربالء 

الدنيا.  ويحبون  الموت  يخافون  النا�س 

»النا�س  ي���ق���ول:   Q ال��ح�����ش��ي��ن  ك���ان 

األ�شنتهم،  على  َلْعٌق  والدين  عبيدالدنيا، 

داموا  ما   
)5(

معاي�شهم« درت  ما  يحوطونه 

يم�شهم  ول��م  طيبة  واأو�شاعهم  يعي�شون 

وبيوتهم  عائالتهم  يم�س  اأو  ب�شوء  اأح��د 
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|: خلف هذا الباب في هذا المكان يقف 

الحجة |، فمن يريد لقاءه فليذهب ويفتح 

الباب ويم�شي اإليه، اأال نترك كلنا اأماكننا 

اإلى  ون��ذه��ب  لنفتحه  ال��ب��اب  على  ونهجم 

نحب  من  الباب  خلف  الأن  الثاني،  المكان 

وننتظر ون�شتاق اإليه، بعد مئات من ال�شنين! 

اأئمة   ،P اهلل  ر���ش��ول  ت��ع��ال��ى،  اهلل 

هذا  خلف  ي��ق��ول��ون:   Q البيت  اأه���ل 

عر�شها  جنات  الموت  ا�شمه  الذي  الباب 

الباب:  ه��ذا  خلف  واالأر�����س،  ال�شماوات 

 ،P اهلل  ع��ب��د  ب��ن  وم��ح��م��د  اهلل،  ل��ق��اء 

وفاطمة   ،Q ط��ال��ب  اأب���ي  ب��ن  وع��ل��ي 

والح�شين  والح�شن   ،Q محمد  بنت 

Q واالأنبياء والر�شل Q وال�شهداء 

التاريخ.  مدى  على  واالأحبة  والمجاهدون 

اأذن  وال  راأت  عين  ال  ما  الباب  هذا  خلف 

اأنخاف  ب�شر،  قلب  على  خطر  وال  �شمعت 

كنا  ف��اإذا  بالعك�س،  ونخ�شاه؟!  الباب  هذا 

هذا االإيمان وهذا اليقين، ن���م���ل���ك 

اأن  ف��ي��ج��ب 

ن��ن��دف��ع 

ب���ق���وة ن���ح���وه، 

نبحث عنه في الليالي 

موقع  كل  في  نهار،  كل  وف��ي 

وعند كل مفترق طرق، نفت�س 

حتى  ونفتحه  ال��ب��اب  ه��ذا  ع��ن 

كما  دار  اإل��ى  دار  م��ن  ننتقل 

 .Q ان��ت��ق��ل ال��ح�����ش��ي��ن

يعلمنا  ه��ن��ا  ال��ح�����ش��ي��ن 

الموت  يعلمنا كيف ي�شبح  اأكثر من هذا، 

حبًا وي�شبح التعلق باالآخرة �شوقًا، وكيف 

ت�شبح ال�شهادة هي الطريق اإلى تحقق هذا 

الحب والو�شول اإلى نهاية هذا ال�شوق. 

اأرى  ال  »اإن���ي  ي��ق��ول:  نف�شه  الح�شين 

الموت اإال ال�شعادة«، هذه مدر�شة الح�شين 

فناًء  يراه  ال  موتًا،  الموت  يرى  ال   :Q

اإال  الموت  اأرى  ال  »اإن��ي  األمًا؛  اأو  حزنًا  اأو 

 .
)7(

�شعادة، والحياة مع الظالمين اإال برمًا«

وفي مكان اآخر: »ُخّط الموت على ولد اآدم 

اأي   .
)8(

الفتاة« جيد  على  القالدة  مخّط 

يعني  حاكمة.  اإلهية  �شنة  هذه  معناه:  ما 

اإلى  كربالء،  اإلى  ذاهب   Q الح�شين 

نف�س  وباأي  يذهب؟  روح  باأي  لكن  الموت، 

اأول��ه��ن��ي اإلى  Q: »م��ا  ي��ذه��ب؟ ي��ق��ول 

 � ال�شوق  من  اأعظم  هو  ما  اأي   � اأ�شالفي 

ونحن   .
)9(

يو�شف« اإل���ى  يعقوب  ا�شتياق 

اإلى  يعقوب  ا�شتياق  عظمة  م��دى  نعرف 

يو�شف  بكى  ال���ذي  وه��و   ،Q يو�شف 

فالح�شين  عيناه.  ابي�شت  حتى   Q

ال�شوق،  بهذا  كربالء  اإل��ى  يذهب   Q

بهذا الحب والوله. 
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واال�شت�شهاد  ال�شهادة  ثقافة  في  اإذًا، 

ع��ن��دن��ا � وال�����ش��ه��ادة ه��ي ن���وع خ��ا���س من 

 � اهلل  �شبيل  في  قتاًل  الموت  اأي  ال��م��وت؛ 

نرغبه  �شيئًا  اإلينا  بالن�شبة  الموت  ي�شبح 

ونفت�س عنه وال نخافه اأو نخ�شاه كما يخافه 

اأو يخ�شاه النا�س.

لنتكلم  ب��ح��اج��ة  ل�����ش��ن��ا  ل��ب��ن��ان  ف���ي 

ال���ع���دو عن  ي��ح��دث��ن��ا  اأال  ال���ت���اري���خ،  ع���ن 

كيف  المجاهدين،  م��ن  اال�شت�شهاديين 

تمالأ  واالبت�شامة  ال��ع��دو  ق��الع  اقتحموا 

واأتى  ه��ذا،  ع��ن  حدثنا  ال��ع��دو  وجوههم! 

المجاهد  يقتحم  كيف  لي�شاألونا  االأجانب 

لم  اإذا  ي�شحك؟!  وه��و  المعادي  الموقع 

 Q الح�شين  يفهم  اأن  ال�شخ�س  يقدر 

فلن يفهم هذه الق�شة، الموت هنا اأي�شًا، 

اأي  نخ�شاه؛  ال  اأم��ر  من  اأكثر  اإل��ى  يتحول 

الموت،  فيها من  اأن هناك مرحلة نخاف 

ومرحلة ال نخاف فيها من الموت، ومرحلة 

في  قتاًل  ونع�شقه  الموت  فيها  نحب  ثالثة 

�شبيل اهلل عز وجل. هذه مدر�شة كربالء. 

ال�صالح الأم�صى.. حب ال�صهادة

م���ن وح����ي ك���ل ه����ذه ال��ث��ق��اف��ة وهذه 

ال�شوؤال  ي��ب��رز  ال����روح  وه����ذه  ال��م��ف��اه��ي��م 

ال��ت��ال��ي: م���ا ه���و ال�����ش��الح ال���ق���وي الذي 

نملكه؟ 

ال�ش���الح الق���وي ال���ذي نملك���ه والذي 

هزمن���ا ب���ه اأعداءن���ا واأ�شاطي���ل الغ���رب، 

وال���ذي فر�شنا به احترامن���ا على العالم، 

وال���ذي اأ�شقطنا ب���ه الموؤام���رات وواجهنا 

ب���ه التحدي���ات، وال���ذي م���ا زال يمنع هذا 

الع���دو العن�ش���ري المت�شْهِي���ن من ابتالع 

اأر�شن���ا وخيراتن���ا واإذالل اأهلن���ا... ه���و: 

�شالح ال�شهادة.. الأن في م�شيرتنا �شهداء، 

وف���ي قادتن���ا �شه���داء ن�شتطي���ع اأن ن�شتمر 

باأرواحهم  باأنفا�شهم،  بفي�شهم، بدفعهم، 

بابت�شاماته���م،  بو�شاياه���م،  المعط���اءة، 

باأ�شواتهم التي مازالت تتردد في اآذاننا.. 

ال�ش���الح الذي نملكه هو اأننا في لبنان، في 

قلب هذه الم�شيرة، نملك رجااًل حا�شرين 

لل�شه���ادة،  ون�ش���اًء حا�ش���رات  لل�شه���ادة، 

يع�شق���ون ال�شه���ادة كم���ا علمه���م علي بن 

اأب���ي طالب Q. ويح���ق لن���ا اأن ن�شاأل: 

24



)*( مقتط���ف من كلمة ل�شماحة ال�شيد ح�شن ن�شراهلل األقاها 

في 4 محرم 1418ه��.

 .  نهج البالغة، الخطبة: 123( 1)

 .  نهج البالغة، الخطبة: 123( 2)

 .  كنز العمال، ج4، ح11126( 3)

 .  بحار االأنوار، ج97، �س40( 4)

 .  مقتل الح�شين Q للمقرم، �س193( 5)

 .  نهج البالغة، الخطبة: 82( 6)

 .  مقتل الح�شين Q للمقرم، �س194( 7)

 .  بحار االأنوار، ج44، �س366( 8)

 .  بحار االأنوار، ج44، �س366( 9)

الهوام�ض

بم���اذا نقاتل هذا العدو؟ اأي���ن هو التوازن 

الع�شكري، ت���وازن العدة والعت���اد والعديد 

والتقنية والخب���رة والمال؟ ال يوجد هناك 

مجال للمقارنة، ولكن ال�شالح الذي نملكه 

نح���ن وال يملكه العدو، وال يمكن اأن يملكه، 

هو هذا الح���ب لل�شهادة النابع من التتلمذ 

 .Qفي مدر�شة �شيد ال�شهداء

اأقول لكم في النهاية: هذا ال�شالح يجب 

اأن نحتفظ به، ولي�س بو�شعنا تحقيق ذلك 

اإذا اأقبلنا على الدنيا وزخارفها و�شهواتها 

في  واالآخ��رة  الدنيا  تجتمع  ال  وحطامها، 

بهذا  نحتفظ  اأن  اأردن���ا  اإذا  رج��ل..  قلب 

نبتعد عن مظاهر  اأن  ال�شالح يجب علينا 

الف�شاد داخل بيوتنا وعلى �شا�شات التلفزة 

بيوتنا  اإل��ى  ندخله  وفيما  المذياع،  وعبر 

من مجالت و�شحف، يجب اأن نتجنب كل 

كيف  نتعلم  واأن  م،  المحرَّ اللهو  مجال�س 

واأنها ممر  االآخ��رة،  الدنيا هي مزرعة  اأن 

نفكر  اأن  وعلينا  اأكثر.  لي�س  وج�شر  ومعبر 

باالآخرة دائمًا، وبما اأعده اهلل لل�شهداء. 

اإن�شان في االآخ��رة، يقال له: تعال  كل 

لنعيدك اإلى الدنيا ونعطيك كل ملكها فال 

يقبل اأبدًا، لكن الحديث يقول: اإال ال�شهيد 

فهو يقبل اأن يعود؛ ال من اأجل ملكها، ولكن 

 !
)9(

كي يقتل في �شبيل اهلل مرة ثانية

باآخرتنا،  نفكر  كيف  نتعلم  اأن  يجب 

لي�س بالمظاهر التي قد نتبعها هنا وهناك؛ 

ال بل بالعقل والقلب، وتوجه الروح واإقبال 

القلب على االآخرة، وبذلك يمكن اأن نملك 

هذا ال�شالح. 

منها،  وتعلموا  ال�شهداء  و�شايا  اقراأوا 

هكذا،  بقينا  ف��اإذا  اهلل؛  �شبيل  هو  فهذا 

والقلب  العقل  في  كربالء حا�شرة  وبقيت 

العيون  منا  يمالأ  الح�شين  وبقي  والدمعة، 

وزينب تمالأ منا العيون... نعم، اإذا بقينا 

ال�شالح  هذا  يبقى  ف�شوف  الجو،  هذا  في 

و�شوف ننت�شر به ونهزم به العدو ونعجزه، 

ونعيد به الأمتنا العزة والكرامة. 

اأن  واح��د  لكل  يمكن  ال�شهادة،  �شالح 

يمتلكه، لن�شبح بمفهوم ال�شهادة االأقوياء 

الذين ي�شنعون التاريخ، ال ال�شعفاء الذين 

ين�شاهم التاريخ ويرف�شهم اهلل ويخ�شرون 

بذلك الدنيا واالآخرة. 

لما نحب  التوفيق  ولكم  لي  اأ�شاأل اهلل 

من طاعته والجهاد في �شبيل اهلل، والقتال 

والقتل مع وليه، واأن يح�شن لنا العواقب. 
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العمل  اأماكن 

والم�شتـريات
ال�شيخ علي حجازي 

والماء  العمل  مراكز  كهرباء   -1

والهاتف:

وبع�س  الموؤ�ّش�شات  بع�س  ت�شهد  قد 

والماء  الكهرباء  ا�شتهالك  العمل  مراكز 

الكهرباء  ل�����ش��رك��ت��ّي  ثمنها  دف���ع  ب����دون 

على  بالتعليق  البع�س  ف��ي��ق��وم  وال���م���اء، 

عيارات  ويفتحون  كما  ال��ع��اّم��ة،  ال�شبكة 

ب�شتى  والمياه  الكهرباء  وي�شتعملون  المياه 

االأعذار والمبّررات، وهذا العمل حرام، ال 

يجوز ممار�شته.

واألفت نظر هوؤالء اإن كانوا موؤمنين اأّن 

عليهم اأن يكونوا قدوة لغيرهم فال يتهاونوا 

ولي�شت  تعالى-.   � اهلل  �شرع  ال��ت��زام  ف��ي 

الموؤ�ّش�شات  بع�ض  ف��ي  ينت�شر 

يحّرمها  ت�شّرفات  العمل  ومراكز 

بينما  المقّد�ض.  الإ�شالمّي  ال�شرع 

العامل  اأو  المطلوب من الموظف 

�شادقاً  عمله  ف��ي  اأم��ي��ن��اً  ي��ك��ون  اأن 

مع رّبه، ولهذا كانت هذه المقالة 

لتبّين بع�ض المعامالت المحّرمة 

اأو الباطلة.
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الم�شاألة قدوة فقط، بل عليهم اأن ي�شيروا 

ما  بجوارحهم  ويعملوا  ال��ه��دى  درب  ف��ي 

توؤمن به قلوبهم، فاإذا كانت قلوبهم موّقدة 

ينا�شب  بما  بجوارحهم  القيام  فعليهم 

عقيدة التوحيد.

واأ�شّدد على نقطة اأ�شا�شّية وهي اأّنه ال 

لو  حتى  الم�شاألة،  هذه  في  ا�شتثناء  يوجد 

والحكمة،  العلم  يّدعي  لكم ذلك من  قال 

ف�شرقة الكهرباء والماء غير جائزة مهما 

كانت موؤ�ّش�شاتكم ومراكزكم.

اأّي  يجوز  فال  للهاتف  بالن�شبة  وهكذا 

�شاحب  يتهّرب  بحيث  كان  مهما  تالعب 

ال��خ��ّط م��ن ال���دف���ع، ه���ذا ح����رام وخطاأ 

فاجتنبوه.

اأيها الموؤمنون: اّتقوا اهلل وكونوا قدوة 

�شالحة.

2- وكيل الم�صتريات:
اأو  الموؤ�ش�شة  اأو  ال�شركة  كّلفت  اإذا 

�شيء  ب�شراء  لديها  موّظفًا  العمل  اأرب��اب 

اأو ما �شاكل فعلى  الموؤ�ّش�شة  اأكثر الأجل  اأو 

يلتزم  اأن  الم�شتريات  وك��ي��ل  ال��م��وّظ��ف 

باالأمرين التاليين:

بالقيمة  ي�شتري  اأن  عليه  يجب  االأّول: 

ال�شراء  له  يجوز  فال  العادلة،  ال�شوقّية 

لو  بل  العادلة،  ال�شوقّية  القيمة  من  باأكثر 

كان باإمكانه تاأمين ال�شلعة من ال�شوق باأقّل 

من ذلك وجب عليه ذلك، وال يحّق له اأن 

ي�شتري باأكثر من ذلك.

في  الموّكل  للموّظف  يجوز  ال  الثاني: 

اأّي  تحت  بعمولة  يطالب  اأن  الم�شتريات 

عنوان كان، ولو اأّن بائعًا اأعطاه عمولة الأّنه 

ا�شترى من عنده وجب على الموّظف وكيل 

العمولة  رّد  الم�شتريات 

اإل���ى اأرب�����اب ال��ع��م��ل، وال 

الت�شّرف  له  يجوز 

ولو  بها، 

ّن  اأ

ا  ال��م��وّظ��ف هذ

يمكنه ا�����ش����ت����رى  كان  بقيمة 

فيكون ال���������ش����راء  منها  ب��اأق��ّل 

باطاًل.��������ش�������راوؤه 

لو  م���الح���ظ���ة: 

اأّن هذا الموّظف ا�شترى بالقيمة ال�شوقّية 

العادلة اأو باأّقل منها ومع ذلك ح�شل على 

اأخذ  يجوز  فال  ه��ذا  �شرائه  على  عمولة 

العمولة، بل وجب رّدها اإلى اأرباب العمل.

وُطلب  موّظفًا  كان  الموؤمنون من  اأّيها 

منه بحكم وظيفته �شراء �شيء ال يحّق له 

ال�شبب  ك��ان  مهما  عمولة،  وال  ن�شبة  ب��اأّي 

وكّل  وح��رام.  وباطل  خطاأ  فهذا  والمبّرر، 

لموؤ�ّش�شته  الم�شلحة  خ��الف  على  عقد 

من  باطاًل  يكون  �شاكل  ما  اأو  دائ��رت��ه  اأو 

اأ�شا�شه. فاّتقوا اهلل.

3- م�صوؤول وكيل الم�صتريات:
اأو  العمولة  اأخ��ذ  حرمة  من  م�شى  ما 

بطالن العقد اإذا كان على خالف م�شلحة 

الم�شوؤول  معار�شة  بين  فيه  فرق  ال  العمل 

االأعلى اأو موافقته، فاإّن الم�شوؤول االأعلى ال 

يحّق له اأن ياأذن اأو يجيز ت�شّرف المّوظف 

خالف  كان  اإذا  بما  بالم�شتريات  الموكل 

�شاكل،  ما  اأو  المركز  اأو  الدائرة  م�شلحة 
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وال يحّق له اأن يجيز للعامل اأو الموّظف اأن 

ياأخذ عمولة. فاّتقوا اهلل عّز وجّل.

4- اأغرا�ض مراكز العمل:
العمل  ب��اأغ��را���س  الت�شّرف  يجوز  ال 

هذه  اأخذ  يجوز  وال  العمل،  م�شلحة  لغير 

 � يجوز  ف��ال  غ��ي��ره،  اأو  للعامل  االأغ��را���س 

للموّظف  االأغرا�س  هذه  ُتهدى  اأن   � مثاًل 

المركز يحتوي على  اأّن هذا  ولو  اأو غيره، 

اإعطاوؤها  يجوز  فال  االأغرا�س  من  فائ�س 

ال للموّظف وال لغيره، بل ت�شرف لم�شلحة 

مركز العمل، اأو تعاد اإلى الم�شوؤول االأعلى، 

الترخي�س  ل��ه  ي��ج��وز  ال  ال��م�����ش��وؤول  وه���ذا 

اأو غيره.  للموّظف  العمل  اأغرا�س  باإهداء 

لم�شلحة  ي��ك��ون  العمل  ف��ي  غ��ر���س  ف��ك��ّل 

العمل. وكّل موّظف اأو عامل ت�شّرف بهذه 

عليه  وج��ب  �شخ�شّية  الأم���ور  االأغ���را����س 

اأو  به  ت�شّرف  عّما  ذّم��ة  ب��راءة  يدفع  اأن 

ا�شتهلكه. فاّتقوا اهلل تبارك.

5- الإجازات غير ال�صرعّية:
ي��ع��م��د ب��ع�����س ال��م��وّظ��ف��ي��ن اإل����ى اأخ��ذ 

فمنهم  �شحيحة،  غير  بحجج  اإج����ازات 

من  ومنهم  م��زّور،  طبّي  بتقرير  ياأتي  من 

اأرب���اب  على  لل�شغط  العمل  ع��ن  يتغّيب 

العمل ليحققوا له مطالب معّينة )كترقيته 

اأّي  اأو غير ذلك(، وال يكون عنده  اأو نقله 

مبّرر م�شروع، وهذا العمل حرام؛ لما فيه 

المحّرمات  من  والكذب  الكذب،  من  اأّواًل 

الكبيرة. وب�شبب اأخذ الراتب بدون عمل � 

ثانيًا � وهذا حرام، فكّل موّظف تغّيب عن 

العمل بدون عذر ال يجوز له قب�س الراتب 

عن يوم اأو اأّيام العطلة، وال يحّق للم�شوؤول 

يت�شامح في ذلك. وعلى هوؤالء  اأن  االأعلى 

المتغّيبين بال عذر اأن يرّدوا اإلى موؤ�ّش�شتهم 

لم  اأوق��ات  م��ال في مقابل  اأخ��ذوه من  ما 

يعملوا فيها. فاّتقوا اهلل.

6- ك�صف الأ�صرار:
ال�شركات  بع�س  في  الموظفين  بع�س 

اأو الموؤ�ّش�شات اأو غير ذلك يك�شفون اأ�شرار  28



اأو  اأوالده��م  اأو  اأهلهم  اأو  عملهم لزوجاتهم 

ة الوجهاء واالأثرياء-،  اأ�شدقائهم - وخا�شّ

ونحوها  الموؤ�ّش�شة  يعّر�س  ق��د  م��ا  وه���ذا 

لم�شاكل، وهذا غير جائز، واجعلوا �شدوركم 

�شندوق اأ�شراركم، وال تتباهوا اأمام االآخرين 

باإف�شاء االأ�شرار، وال تحاولوا اإبراز اأنف�شكم 

عن  تعرفونه  ع��ّم��ا  بحديثكم  واإ���ش��ه��اره��ا 

عملكم. واّتقوا اهلل عزَّ وجّل.

7- ال�صمان ال�صّحّي:
قد يكون الموّظف م�شمونًا، وله �شخ�س 

الم�شمون  في�شعى  م�شمون،  غير  ه  يخ�شّ

لت�شجيل غير الم�شمون على ا�شمه، وهذا 

كذب وهو حرام، وتقديم طلبات ال�شمان 

المزّورة غير جائز. فاّتقوا اهلل.

ت�شويب في بع�ض الم�شائل الواردة في العدد ال�شابق 217 في هذا الباب.

ُعر�شت في العدد 217 بع�ض الم�شائل غير مدّققة، فظهر فيها حاجة اإلى دقة اأكثر، 

لذلك نعطف هذا الت�شويب على ما احتاج اإلى التو�شيح:

كما واأّن اإعطاء علب الدواء الأ�شخا�س 

م�شمونين ليقّدموها باأ�شمائهم زورًا فهذا 

الم�شمون  فعلى  وح��رام.  اأي�شًا - كذب   -

كان  ما  اإال  لل�شمان  طلب  اأّي  يقّدم  ال  اأن 

�شحيحًا غير مزّور. فاّتقوا اهلل.

8- قانون ال�صير:
يتنّقل بع�س الموظفين في عملهم من 

مكان اإلى اآخر، اإّما بوا�شطة اآلّيات ال�شركة 

اأو بوا�شطة اآلّياتهم مع بذل ال�شركة لبدالت 

لهوؤالء  يجوز  ال  الحالة  هذه  وفي  التنّقل، 

بما  ال�شير  قوانين  يخالفوا  اأن  الموّظفين 

االجتماعّي،  بالنظام  االإخ��الل  اإلى  ي��وؤّدي 

واالنطالق باآلّيات العمل اأو الأجل العمل ال 

يبّرر االإخالل بالنظام. فاّتقوا اهلل.

1- الحج واأنفلونزا الخنازير

ال�شطر االأخير في الم�شاألة: واأما من كان 

�شاء  اإن  بالخيار:  فهو  الم�شتحب،  الحج  يريد 

ذهابه  في  ك��ان  اإذا  اإال  اأّج��ل،  �شاء  واإن  ذه��ب 

خوف ال�شرر فال يجوز.

2- الجوارب الرقيقة

الرقيقة  ال��ج��وارب  لب�س  للن�شاء  يجوز  ال 

اأو  للنظر  ملفتة  تكون  التي  اأو  االأجنبي  اأم��ام 

تترتب عليها مف�شدة.

3- التوظيف في اأماكن ال�شت�شفاء

االأماكن  ه���ذه  ع��ل��ى  القيمين  ع��ل��ى  ي��ج��ب 

المراجعة  وقوع  لدفع  المماثل  �س  الممرِّ اإع��داد 

الم�شتلزمة للنظر اأو لّلم�س المحّرم.

كما ال يجوز للرجل اأو للمراأة النظر اأو الّلم�س 

المحّرم للمري�س في مقام العالج، اإال مع توقف 

�شرورة العالج على ذلك، وتعذر اأو تع�شر مراجعة 

المماثل الذي فيه الكفاية.

4- ماء ال�شعير

فيما يتعلق بالحكم الوارد: هذا ت�شخي�س 

للمو�شوع باعتبار اأن الكاتب اأحد المكلفين.

5- ال�شمك

فل�س.  له  لي�س  الذي  ال�شمك  اأكل  يجوز  ال 

على  يبني  ال،  اأم  فل�شًا  له  اأن  في  ال�شك  وم��ع 

اأو  حيًا،  الماء  خرج من 
ُ
اأ اأنه  اأحرز  اإذا  الحّلّية 

كان ماأخوذًا من بالد الم�شلمين اأو اأ�شواقهم اأو 

اأيديهم.
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المعنى اللغوي للعيد 

عيدًا  العيد  �ُشّمَي  االأعرابي:  اإبن  قال 

. والعيد 
)1(

الأنه يعود كل �شنة بفرح مجدد

 
)2(

اعتاده ال��ع��ادة:  من  م��اأخ��وذ  اأو  م�شتّق 

اإليه،  ع���ادوا  كاأنهم  ي��ع��ود،  ع���اد،  م��ن  اأو 

ويقال:عّيَد القوم: �شهدوا عيدهم. واأعياد 

ال�شنة  في   تعود  ثالثة  اأربعة،  الم�شلمين 

الذي في  اأما  اأ�شبوع.   مرة وواحد في كل 

كل اأ�شبوع  فيوم الجمعة واأما الثالثة فعيد 

الفطر وعيد الغدير وعيد االأ�شحى،  وهو 

وقد  ال��ح��ج��ة.   ذي  م��ن  العا�شر  ي��وم  ف��ي 

المف�شل  رواي��ة  في  االأع��ي��اد  ه��ذه  ُجمعت 

بن عمر عن االإمام ال�شادق حينما �شاأله 

عن عدد اأعياد الم�شلمين فاأجابه االإمام: 

اأربعة اأعياد، قال: قلت: قد عرفت العيدين 

والجمعة، فقال لي: اأعظمها واأ�شرفها يوم 

عيد  )اأي   
)3(

الحجة ذي  من  ع�شر  الثامن 

الغدير(.

من�صاأ عيد الأ�صحى 

من  العا�شر  يوم  االأ�شحى  عيد  زم��ان 

ذي الحجة كما اأ�شلفنا. ويعود من�شوؤه اإلى 

نقل  وق��د   .Qاإبراهيم النبي  ع�شر 

االأ�شحى.. 
عيــد بـاأي حــال!

ال�صيخ تامرحممد  حمزة

ال��ع��ي��د ال���ذي ���ش��رع��ه اهلل ل��ع��ب��اده هو 

منا�شبة زمانية، ويحمل مجموعة معاني 

�شمن الإطار الديني وب�شبب قيام العباد  

�شلوكيات  اإل���ى  وي��ر���ش��د  ت��ع��ال��ى،  ف��ي��ه هلل 

بين  ال��ت��راب��ط  اأوا����ش���ر   ت��ع��زز  اجتماعية 

القلوب  تخلية  اإل��ى  وت���وؤدي  الب�شر  اأب��ن��اء 

من الإحن وال�شغائن وتحليها بالرحمة 

في  محطة  كونه  اإل��ى  م�شافاً  والمحبة، 

عمود الزمان تف�شح المجال اأمام الجميع 

ليخرجوا من برامجهم اليومية الموؤدية 

اأجواء  اإل��ى  اأح��ي��ان��اً  الملل  اإل��ى �شيء م��ن 

دورة  لتكمل  ن�شاطهم  فيها  ي�شتعيدون 

الحياة بن�شاط اأقوى وبعزيمة اأنمى.
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 العيد عيدًا الأنه 
َ

�ُشّمي

يعود كل �شنة بفرح 

مجدد

اآيات  لنا  الكريم  ال��ق��راآن 

�شور  ع����دة  ع��ل��ى  م���وزع���ة 

المن�شاأ  لنا  تحكي  مباركة 

النحو  على  ل��ه،  وال�شبب 

 Qالتالي: بعد اأن �شاأل النبي اإبراهيم

ربه وهو في ال�شاد�شة والثمانين من عمره 

هجرته  بعد  وكان  �شالحًا،  ول��دًا  يهبه  اأن 

بغالم  وُب�����ّش��ر  دع��وت��ه  اأجيبت  المباركة، 

�شماه اإ�شماعيل {قال اإني ذاهب اإلى ربي 

ال�شالحين،  م��ن  ل��ي  ه��ب  رب  �شيهدين، 

 99 )ال�شافات:  حليم}  بغالم  فب�شرناه 

و�شار  اإ�شماعيل  �شب  اأن  وبعد   ،)101  �

بمقدوره اأن ياأتي بمنا�شك الحج راأى والده 

{فلما  يذبحه  اأن��ه  المنام  بلغ في 

اإني  بني  يا  ق��ال  ال�شعي  معه 

اأذبحك  اأن��ي  المنام  ف��ي  اأرى 

ف��ان��ظ��ر م����اذا ت���رى ق���ال ي���ا اأبت 

�شاء  اإن  �شتجدني  ت��وؤم��ر  م��ا  افعل 

)ال�شافات:  ال�شابرين}  من  اهلل 

102(، وبعد الت�شميم واتباع اإرادة 

على  اأ�شجعه  ربه  الإرادة  اإبراهيم 

االأر�س وتله للجبين  {فلما ا�شلما 

)ال�شافات:  ل��ل��ج��ب��ي��ن}  وت���ل���ه 

هذا  ف���ي  ن��ج��اح��ه��م��ا  ب��ع��د   .)103

البالء  لهو  ه��ذا  {اإن  الكبير   البالء 

وبعد    .)106 )ال�����ش��اف��ات:  ال��م��ب��ي��ن} 

الوالد  ور�شي  ُيذبح  باأن  الولد  ر�شي  اأن 

} االإلهي  للوحي  تنفيذًا  ولده  يذبح  باأن 

)ال�شافات:  اإبراهيم}  يا  اأن  وناديناه 

104(. فداه اهلل بذبح عظيم من الجنة 

عظيم}  بذبح  {وف��دي��ن��اه 

)ال�شافات: 106(. وهكذا 

�شّنة  االأ�شحية  اأ�شبحت 

االأنبياء  �شيخ  �شنن  م��ن 

اإبراهيم. وبعد ذلك �شارت �شّنة كل م�شلم 

ومن�شكًا  اهلل  �شعائر  من  �شعيرة  واأ�شحت 

ن�شتخل�س  اأن  ويمكن  الحج.  منا�شك  من 

من ذلك اأن معنى االأ�شحى عند اإبراهيم 

وال�شبر  الت�شحية  هو   L واإ�شماعيل 

و�شبر  ولده  ذبح  على  الوالد  �شبر  عليها، 

الولد على اأن ُيذبح بيد والده.

الأ�����ص����ح����ي����ة م��ن 

المنافع الم�صهودة:

المنا�شك  ج��م��ل��ة  م���ن 

ياأتوا  اأن  الواجب على الحجاج 
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بها عقيب االإفا�شة من عرفات والمزدلفة 

اإلى منى اأن يقدموا االأ�شاحي هلل �شبحانه 

{ل��ي�����ش��ه��دوا م��ن��اف��ع ل��ه��م وي���ذك���روا ا�شم 

اهلل ف��ي اأي����ام م��ع��ل��وم��ات ع��ل��ى م��ا رزقهم 

واأطعموا  منها  فكلوا  الأنعام  بهيمة  من 

اأن  فبعد   .)28 )الحج:  الفقير}  البائ�ض 

اأن االأ�شحية الم�شهودة  ذكر اهلل �شبحانه 

فرد  كل  اأن  بّين  للحجيج  منافع  فيها 

�شبحانه  اهلل  يذكر  منهم 

االأي������ام، وجعل  ت��ل��ك  ف���ي 

لهم  رزق  م��ورد  االأ�شحية  

باأن  واأمرهم  منها  ياأكلون 

فيها من  االآخرين  ي�شركوا 

بالفقراء  اهتمامهم  خالل 

والم�شاكين. وهنا تبرز لنا 

العبادية  المعاني  بو�شوح 

واالجتماعية والتربوية.

المعنى الأول: العبادي 

لق�شة  الكريم  ال��ق��راآن  ع��ر���س   بعد 

اإ�شماعيل والحديث عن  اإبراهيم مع ولده 

الحج  منا�شك  من  من�شكًا  الت�شحية  كون 

تبين بو�شوح المعنى العبادي لالأ�شحية اإذ 

هي تنفيذ لالأمر االإلهي مع ال�شبر والر�شا 

للعمل  والولد. وهذا م�شاوق  الوالد  به من 

العبادي. وبما اأن َمن حج بيت اهلل مطلوب 

منه فر�شًا اأن ياأتي باالأ�شحية بعد االإفا�شة 

عليه  فر�س  كما  المزدلفة،  عرفات  من 

عندها،  وال�شالة  الكعبة  ح��ول  الطواف 

و�شوحًا.  اأكثر  ت�شبح  العبادية  فحيثيتها  

واالآداب  االأع��م��ال  اإل��ى  ه��ذا   كله م�شافًا 

ويومه  العيد  ليلة  بها  االإتيان  ينبغي  التي 

�شيما  ال  الخاتمة.  في  اإليها  �شن�شير  كما 

مع مالحظة خ�شو�س ا�شتحباب ال�شالة 

يوم العيد في ع�شر الغيبة وكذلك التهليل 

والتكبير والتحميد �شبيحة العيد وما ذلك 

المذكور،  المعنى  على   للتاأكيد  اإال 

 P ال��ن��ب��ي  ف��ق��د ورد ع��ن 

بالتهليل  العيدين  »زينوا 

والتحميد  وال���ت���ك���ب���ي���ر 

.
)4(

والتقدي�ض«

ال��م��ع��ن��ى ال��ث��ان��ي: 

الجتماعي: 

ي����وم ال��ع��ي��د ه���و ي��وم 

والجيران،  االأرحام  بين  والتزاور  التالقي 

وهو يوم االهتمام بالفقراء واالأيتام. وهل 

الذي  االأرح���ام  ت�شافح  من  اأرق��ى  هناك 

وهل  القلوب؟  واالإحن من  ال�شغائن  يزيل 

هناك األطف من مالم�شة اليد ل�شعر يتيم؟ 

وهل من �شيء  اأهناأ للنف�س من اإ�شباع فقير 

االإمام  فعن  الجوع من جوفه؟  األم  الإزال��ة 

»ت��زاوروا في بيوتكم فاإن    :Qالباقر

اأحيا  ذل��ك حياة لأم��رن��ا. رح��م اهلل عبداً 

. وعن النبيP:   »الزيارة تنبت 
)1(

اأمرنا«

الموؤمنين اأمير  االإم��ام  وعن   .
)2(

المودة«

Q: »لقاء الإخ��وان مغنم ج�شيم واإن 

 .
)3(

قلوا«

يوم العيد هو يوم 

التالقي والتزاور بين 

االأرحام والجيران، وهو 

يوم االهتمام بالفقراء 

واالأيتام
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المعنى الثالث: التربوي: 

بالم�شوؤولية  ال��م��رء  ي�شعر  عندما 

ما  لهم  ويحب  ويحبهم  االآخرين  اتجاه 

النف�س  في  ينبت  ال  فاإنه  لنف�شه  يحب 

وين�شخ  ي���م���ان  االإ وي���ق���وي  ال���ح���ب  اإال 

بحد  وه��ذا  ن��ان��ي��ة.  واالأ الكراهية  منها 

االإن�شان  اإليه  يرمي  كبير  ه��دف  ذات��ه 

فعن  والتزكية،  التربية  م�شتوى  على 

حتى  عبد   يوؤمن  »ل    :Pاهلل ر�شول  

ي��ح��ب ل��ل��ن��ا���ض م���ا ي��ح��ب ل��ن��ف�����ش��ه من 

 .
)4 (

الخير«

ويومه  العيد  ليلة  ي�شتحب  ت��ذي��ي��ل:   

مجموعة من االأعمال واالآداب:

�شالتي  ب��ع��د  وال��ت��ك��ب��ي��ر  التهليل   �  1

ال�شبح والعيد.

2 � الغ�شل، ومدته من طلوع الفجر اإلى 

حين اأداء �شالة العيد.

3 � التجمل والتطيب.

غير  ف��ي  ال�شماء  تحت  ال�����ش��الة   �  4

مكة.

.Q 5 � زيارة االإمام الح�شين

6 � االأ�شحية.

»لو   Q ال��م��وؤم��ن��ي��ن  اأم���ي���ر  ف��ع��ن 

ل�شتدانوا  الأ�شحية  في  ما  النا�ض  علم 

الأ�شحية  ل�شاحب  ليغفر  اإن��ه  و�شحوا، 

 .
عند اأول قطرة تقطر من دمها«5(

 :Q م�شك الختام الأمير الموؤمنين

.
)6(

»كل يوم ل يع�شى اهلل فيه فهو عيد«

، ابن منظور الدم�شقي.  ل�شان  العرب، ج3، �س319( 1)

 .  المعجم الو�شيط 635( 2)

.  الخ�شال،  ال�شدوق، �س 264( 3)

.  كنز العمال 94 – 24( 4)

.   الخ�شال، ال�شدوق، �س22( 5)

.  بحار االأنوار، ج47، باب 12، ج61( 6)

 .  بحار االأنوار، ج2، باب 91، ج61. كنز العمال 95( 7)

.  بحار االأنوار، ج96، �س297( 8)

. النهج 20 � 73( 9)

الهوام�ض
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ـــــــخ ـــــــاري ت

الـــكـــعـــبـــة 

ــة ــرف ــش ــ� ــم ال
حممد اأحمد خ�صفة

تنفذ من واديها اإلى خارجه عبر طرق معينة ومحددة، فهذا الوادي كان 

محطة لمرور القوافل التي تقطع ال�شحراء الممتدة من اأق�شى ال�شمال بالد 

ال�شام اإلى اأق�شى الجنوب )اأرا�شي اليمن(... اإنها مكة المكرمة..

مكة التي عرفت بعدة اأ�شماء )مكة، بكة، اأم القرى...( هي مدينة في جزيرة 

العرب ترتفع عن �شطح البحر 330م وترجع عمارتها اإلى عهد قديم.

في مكة المكرمة، كانت ولدة خاتم الأنبياءP.. واأول الأو�شياء بعد النبي

P.. وفي اأرجائها انطلقت اأول الآيات البينات.. والدعوة النبوية ال�شريفة.. 

اإبراهيم مقام  ال��ح��رام،  الم�شجد  ح���راء،  غ��ار  مقد�شة:  م�شاهد  ع��دة  مكة  ف��ي 

Q، بئر زمزم، وفيها الكعبة المقد�شة وهي قبلة الم�شلمين.. وتقع و�شط 

الحرم.. و�شط الم�شجد الحرام..
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الكعبة المقد�صة:

معبد  اأق����دم  المقد�شة  الكعبة  ت��ع��د 

و�شط  وموقعها   ،
)1(

للتوحيد بيت  واأق���دم 

مترًا   15 ارتفاعها  ويبلغ  الحرام  الم�شجد 

.
)2(

وهي مربعة البناء

هذا  وج��ود  بداية  اإل��ى  تاأريخها  يعود 

للكعبة  كان  فيه،  موجود  اأول  ومع  الكون. 

: »فلما هبط 
)3(

الرواية �شاأن خا�س: تقول 

من  راأى  لما  ا�شتوح�س  االأر���س،  اإل��ى  اآدم 

هذه  الأر�شك  اأما  رب،  »يا  فقال:  �شعتها، 

لك  وي��ق��د���س  ف��ي��ه��ا  ي�شبحك  ع��ام��ر  م��ن 

تعالى:  اهلل  ف��ق��ال  غ��ي��ري؟  )ي��ق��د���ش��ك( 

ي�شبّح  من  ذريتك  من  فيها  �شاأجعل  »اإن��ي 

بحمدي، ويقّد�س لي، و�شاأجعل فيها بيوتًا 

ُترفع لذكري وي�شبحني فيها خلقي...« اإلى 

ولمن  لك  البيت  ذلك  اأجعل   ..« ق��ال:  اأن 

بعدك حرمًا اآمنًا اأحرم بحرماته ما فوقه، 

وما تحته، وما حوله. فمن حرمه بحرمتي، 

اأباح  فقد  اأحّله  ومن  حرماتي،  م  عظَّ فقد 

حرماتي«.

بيت  اأول  {اإن  ت��ع��ال��ى:  اهلل  ق����ال 

وهدى  مباركاً  ببكة  للذي  للنا�ض  و�شع 

وتقول   )96 ع��م��ران:  )اآل  ل��ل��ع��ال��م��ي��ن} 

وقبل  ال��ك��رام  المالئكة  اإن   :
)4(

الرواية

ح���ّددت  االأر������س،  اإل���ى   Qاآدم ن���زول 

هلل  ليتعّبد   Qوبناه كاأ�شا�س  المو�شع 

عنه  الغم  )�شبحانه(  اهلل  فاأذهب  فيه، 

وا�شتجاب له ربه فغفر له.

:Qما بعد النبي اآدم

بقي المو�شع المبارك للكعبة الم�شرفة 

تولى  حيث  وال��ح��ج��ارة،  بالطين  معمورًا 

كذلك  يزل  ولم  تعميره،   Qاآدم اأبناء 

حتى زمن النبي نوحQ فخفي المو�شع 

ورغم ذلك، فقد  الطوفان.  ب�شبب  ودر�س 

َكَمًة 
َ
اأ ال��ط��وف��ان  بعد  المو�شع  ه��ذا  بقي 

حين  بالدعاء  اإليه  النا�س  تتوجه  حمراء 

المقد�س  المو�شع  بهذا  وتتبارك  الحاجة 

.
)

Q
)5

حتى كان عهد النبي اإبراهيم

واإ�صماعيل اإبراهيم  النبيَّين  عهد 

:L

بنى  الذي  باأّن  الكريم  القراآن  ي�شّرح 

 Qالكعبة الم�شّرفة هو النبيُّ اإبراهيم

تقول:  واالآي����ة   ،Q اإ�شماعيل  واب��ن��ه 

البيت  من  القواعد  اإبراهيم  يرفع  )واإذ 

واإ�شماعيل ربنا تقبل منا اإنك اأنت ال�شميع 
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العليم( )البقرة: 127(.

 Qاإبراهيم النبي  ت��رك  وح��ادث��ة 

اإ�شماعيل وابنهما   O هاجر  لزوجته 

النبي  وام��ت��ث��ال  ج����دًا،  م��ع��روف��ة   Q

بذبح  تعالى  اهلل  الأم���ر   Qاإبراهيم

ذلك  عن  نتج  عظيم،  بكب�س  وفديته  ابنه 

اأماكن وم�شاهد م�شّرفة في مكة المكّرمة 

زمزم،  مياه  مثل:  الم�شّرفة  الكعبة  قرب 

اأماكن رجم ال�شيطان، ال�شعي بين ال�شفا 

)الت�شحية(  االأ�شاحي  تقديم  وال��م��روة، 

واأماكنها  الم�شاهد  هذه  وباتت  وغيرها.. 

في  والمعتمر  للحاج  خا�شًا  رم��زًا  تحمل 

الدين االإ�شالمي.

العتيق  للبيت  القواعد  رَفع  اأع��اد  لقد 

 Qاإ�شماعيل واب��ن��ه   Qاإبراهيم

منا  تقبل  ربنا   ...« الدعاء:  َدين هذا  مردِّ

اإنك ال�شميع اأنت العليم« )البقرة: 127(.

هاجر واأمه   Q اإ�صماعيل  بعد 

:O

تتالت القبائل واالأمم حول تلك البقعة 

المقد�شة: جرهم، خزاعة، بنو ق�شي.. ثم 

مكانًا  واتخذته  النبّوة  قبل  قري�س  عمرته 

العديدة  واالآل��ه��ة  التماثيل  بو�شع  للعبادة 

.
)6(

وكان اأ�شهرها )الالت والعزى وهبل..(

قبل الإ�صالم:

االإ�شالم  قبل  الم�شرفة  الكعبة  عمرت 

قري�س،  اآخ��ره��ا  ك��ان  عربية  قبائل  ع��دة 

البعثة  م��ن  �شنة  اأرب��ع��ي��ن  قبل  وتعر�شت 

الذي  الحب�شي  اأب��ره��ة  كيد  اإل��ى  النبوية 

كيده.  رد  تعالى  اهلل  لكن  هدمها..  اأراد 

وقبل 5 �شنوات من البعثة، هدم �شيٌل كبير 

الكعبة الم�شرفة فاأعادت قري�س )المتوكلة 

ب�شدانتها( بناءها واختلفت حول من يعيد 

الحجر االأ�شود من القبائل اإلى مكانه، وكان 

للنبي محمدP الف�شل في حل الخالف، 

اإذ و�شع الحجر في رداء اأم�شكت اأطرافه 

 P مختلف القبائل ورفعته، ثم اأخذ النبي

.
)7(

الحجر وو�شعه في محله

الكعبة في العهد الإ�صالمي:

كِقْبلة  فة  الم�شرَّ الكعبة  تحويل  ج��اء 

للم�شلمين  ك��ب��ي��ر  ك��ت��وج��ي��ه  للم�شلمين 

�شاأنية  م��ن  ينتق�س  ك��ان  ممن  ولغيرهم 
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الكعبة باأّن قبلة الم�شلمين باتجاه اآخر.

االأك���رم النبي  منها  ه��اج��ر  وع��ن��دم��ا 

بهجرة  نًا  تيمُّ الهجري  التوقيت  ب��داأ   ،P

ودخلوها  الم�شلمون  عاد  ولما   .Pالنبي

رت  منت�شرين بقيادة النبي االأكرمP، ُطهِّ

اآخر  . حدث 
)8(

االأ�شنام الكعبة من رج�س 

مهمٌّ ح�شل قبل البعثة في الكعبة الم�شرفة 

يدل على قد�شية هذا المكان.. فقد جاءت 

)اأبي  مناف  عبد  زوجة  اأ�شد  بنت  فاطمة 

طالب( وهي حامل باتجاه الكعبة وتو�شلت 

برب اإبراهيم الخليل ورب مو�شى وعي�شى 

والدتها  عنها  يخفف  اأن 

وي���ب���ارك ل��ه��ا م��ول��وده��ا، 

فكان ان�شقاق جدار الكعبة 

فاطمة  ودخ��ول  الم�شّرفة 

بنت اأ�شد اإلى داخل الكعبة 

ووالدة اأمير الموؤمنين علي

اإنه »ال قبله  Q، حيث 

يولد  اأو  ول��د  من  بعده  وال 

داخل جوف الكعبة اأعزها 

.
)9(

اهلل تعالى«

ف��ة ف���ي اآخ���ر  ال��ك��ع��ب��ة ال��م�����ص��رَّ

الزمان:

ومكة  الكعبة  ح��ول  االأح���داث  تتتالى 

. تواريخ االأنبياء، اللوا�شاني، �س19( 1)

م.ن. (2 )

تاري���خ مدين���ة دم�شق، ابن ع�شاك���ر، ج7، �س425( 3) / �شرح 

التوحيد، ال�شيخ القمي، ط1، �س685 )بت�شرف(.

�شرح التوحيد، م.ن. (4 )

تواريخ االأنبياء، ال�شيد اللوا�شاني، �س19( 5) )بت�شرف(.

الن���ور المبي���ن في ق�ش����س االأنبي���اء والمر�شلي���ن ال�شيد  (6 )

الجزائري.

. االأماكن المقد�شة في العالم، هيئة االأمين، ط1، �س5( 7)

م.ن. (8 )

، وم���روج الذهب الم�شعودي،  تاري���خ ابن الخ�شاب، �س88( 9)

ج2، �س349.

 ، المهدي واآخ���ر الزمان، العالمة الع���وادي، ط1 2000( 10)

�س101.

، ال�شيخ ال�شدوق. علل ال�شرائع، ط1، �س398( 11)

( م.ن. و)13( 12)

الهوام�ض

الغيبة  ع�شر  ع�شرنا..  حتى  مة..  المكرَّ

المبارك  االإم���ام  ظ��ه��ور  حتى  ال��ك��ب��رى.. 

|.. حيث �شتكون انطالقة ظهور االإمام 

الم�شرفة  ال��ك��ع��ب��ة  م��ن   Q ال��م��ه��دي 

اأعزها المولى.

الكعبة  اإل��ى  ظهره  اأ�شند  خ��رج  »ف��اإذا 

واج��ت��م��ع اإل��ي��ه ث��الث��ة م��ائ��ة وث��الث��ة ع�شر 

.
)10(

رجاًل«

من اأ�صماء الكعبة:

1- الكعبة: �شئل النبي 
�شميت  ���ش��يء  »الأي   :P

 :Pقال ك��ع��ب��ًة؟«  ال��ك��ع��ب��ُة 

.
)11(

»الأنها و�شط الدنيا«

2- البيت العتيق: �شئل 
ال�شادقQ عن  االإمام 

 ...«  :Qفاأجاب ذل��ك 

العتيق  البيت  �شمي  واإنما 

.
)12(

الأنه اأعتق من الغرق«

3- البيت الحرام: �شئل االإمام ال�شادق
Q عن ذلك فاأجابQ: »الأنه حرم 

.
)13(

على الم�شركين اأن يدخلوه«

امتثال النبي اإبراهيم

Q الأمر اهلل تعالى 

بذبح ابنه وفديته 

بكب�ص عظيم، نتج 

عنه اأماكن وم�شاهد 

م�شرفة.

37

م
 2

00
9 

ي
ن
ثا

ل
 ا

ن
ي
ر

�ش
ت
 /

 2
18

د 
د

ع
ل
ا



�شهيد الوعد ال�شادق
ر�شا ح�شن مدلج
اإ�شم االأم: دورة مدلج.»عبد اهلل المقاومة«

ـــخ الـــــوالدة:   ـــاري ــل وت ــح م
.1970/6/25

الو�شع العائلي: متاأهل وله 4 اأوالد.
رقم ال�شجل: 9/150.

محل وتاريخ اال�شت�شهاد: مواجهة مع 

الكوماندو�ص االإ�شرائيلي في م�شت�شفى 

دار الحكمة بتاريخ 2006/8/2.

اأ�شابعه تن�شُح بدمه وهو يكتب  كانت 

باالأحمر القاني على جدران البيِت و�شيته 

هو  ما  هناك  وهل  اهلل«.  »حزب  االأخيرة: 

به  يو�شى  حزٌب  الو�شية!  هذه  من  اأ�شمى 

بالدم.

ب�شفوفه  ر�شا  التحق  اهلل«...  »حزب 

والمحاور،  مع�شكراته  بين  وترعرع  فتيًا، 

ليطوي حياًة لم يختزل منها لحظة واحدًة 

لنف�شه، بل جعل من كل �شكناتها جهادًا في 

�شبيل اهلل.
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الذي  اليوم  منذ ذلك 

راف��ق فيه وال��ده اإل��ى اأحد 

المقاومة،  م��ع�����ش��ك��رات 

ان��ط��ل��ق ف���ي ط��ري��ق ذات 

عنها  ي��ح��ْد  ول��م  ال�شوكة 

طرفة عين، بل بقي ذلك 

يغفل  ل��م  ال���ذي  ال�شالك 

اهلل  اإل��ى  الو�شول  اأن  عن 

عزَّ وجلَّ يبداأ من الهجرة 

الحقيقية.. هجرة النف�س من هذه الدنيا.

واإخوته،  والديه  ومدلل  العائلة  �شغير 

يريد  ما  على  الح�شول  طفولته  في  تعّود 

عادة  على  �شبَّ  المتوّقع،  خ��الف  وعلى 

تنفيذ ما يرغب به بنف�شه، ما �شاعده كثيرًا 

في �شبابه، فعناُد الو�شول اإلى الهدف تمّثل 

بعزيمة الفتة في عمله الجهادي، فكان ال 

يهاب ال�شعاب اأبدًا.

قدوة لمن حوله:

والتي  الواعية  �شخ�شيته  حملت  لقد 

ُجبلت بمّر الحياة وحلوها، قدرًة على فهم 

اأبعاد االأمور والقدرة على اتخاذ القرارات، 

فهو ال�شارُم الذي ال يقبل تجاوز مخالفة 

محبًة  ُيع�شى  ال  ال��ذي  والّلين  �شغيرة، 

حوله  من  لكل  ق��دوة  كان  فقد  واحترامًا، 

الدوؤوب  وال�شعي  والتقوى  االإخ��ال���س  في 

لتقديم ما هو اأف�شل للمقاومة.

ولم يقت�شر عمل الحاج ر�شا الجهادي 

المقاومة  ف���ي  ال��ع�����ش��ك��ري  ال�����ش��ق  ع��ل��ى 

الجرائد،  يبيُع  ك��ان  ف��ت��ارة  االإ���ش��الم��ي��ة، 

وينتقُل  التبرعات،  يجمع  اأخ���رى  وت���ارة 

اأو  بتعٍب  عابئ  غير  اآخ��ر  اإل��ى  م��ك��اٍن  م��ن 

م�شقة، متميزًا بجديته، وبنظرته العميقة 

فعندما  االأم���ور،  تقييم  في 

االإخوة  اأح��د  اأم��ام��ه  يطرح 

من  يتحول  م��ا  عمل  فكرة 

اإلى  وال��م��ب��ادرة  الحما�شة 

وي�شتمع  ج��دًا،  �شاكن  رجٍل 

فيها  يظنُّ  لدرجة  ب�شمٍت 

ال  ال��ف��ك��رة  اأن  ال��م��ت��ح��دث 

اأ�شا�شها،  تعجب الحاج من 

جوابه  ي��ك��ون  م���ا  وغ��ال��ب��ًا 

الرجل  ذلك  يعود  التنفيذ  وفي  الموافقة، 

اأول  يكون  اأن  اإال  يقبل  وال  يهداأ  ال  ال��ذي 

البادئين في العمل.

الم�صجد كان المنطلق:

بالم�شجد،  كثيرًا  ر�شا  الحاج  اهتم 

الواجبة  الفرو�س  الأداء  ركنًا  يتخذه  ولم 

في  ل��ه  منطلقًا  جعله  م��ا  بقدر  فح�شب، 

االهتمام  اأول����ى  ف��ق��د  االأم�����ور،  م��ن  كثير 

حياته،  في  الق�شوى  االأهمية  بالم�شجد 

م��ا ت���رك اأث����رًا وا���ش��ح��ًا ف��ي ن��ف��و���س اأهل 

قريته، وجمع التبرعات ليح�ّشن من بنائه 

فاأعاد  بنف�شه،  بنظافته  واهتم  القديم، 

دوره  الم�شجد  اإلى  الدقيق  ال�شلوك  بهذا 

الريادّي في بناء االأجيال، وتعزيز مكانته 

باعتباره ركنًا اأ�شا�شيًا في الحركة الثقافية 

واالجتماعية والجهادية.

من  ر�شا  الحاج  ي�شجع  كان  ما  كثيرًا 

عمٍل  ب��اأي  وال��ق��ي��ام  ال��م��ب��ادرة  على  حوله 

الخمينية،   � الح�شينية  الم�شيرة  يخدم 

معتبرًا اأن لكل فرد في المجتمع دوره الذي 

عليه القيام به. وقد زرع في نفو�س االإخوة 

التي  ال����دورات  يح�شرون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن 

يتابعها، بذرة المبادرة والعمل باإخال�س، 

اأولى االهتمام 

بالم�شجد االأهمية 

الق�شوى في حياته، 

ما ترك اأثرًا وا�شحًا في 

نفو�ص اأهل قريته
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بغ�س النظر عن حجم واأهمية العمل.

ماهٌر في كل المهام:

واإذا كان الحاج ر�شا من المجاهدين 

ان�شغاالته  بكثرة  قريته  في  المعروفين 

منذ تفرغه في المقاومة في العام 1985، 

عالقات  اإقامة  عن  يبعده  لم  ذل��ك  ف��اإن 

اجتماعية متينة مع من حوله، ففي اأوقات 

يعيد  من  ي�شاعد  كان  الق�شيرة،  فراغه 

ي�شبح  فحينًا  القرية،  في  منزله  تاأهيل 

دهانًا، وحينًا اآخر ي�شير بّناًء، اأو ي�شاعد 

لتعّلم  و�شعى  بيته،  اأث��اث  نقل  في  اأح��دًا 

احتراف  اإل��ى  تحتاج  التي  المهن  بع�س 

الأن ذلك ي�شاعده في تنفيذ بع�س االأمور 

وتربية  ال��ب��الط،  مهنة  فتعلم  بنف�شه، 

النحل.

في مركز عمله، كان والدًا واأخًا و�شندًا 

للمجاهدين ولي�س م�شوؤولهم، فاحتار كيف 

حتى  يخدمهم،  كيف  اأو  عنهم،  يخفف 

جهادية،  مهمات  في  وجوده  اأثناء  في  اأنه 

مثل  منه،  مطلوبة  غير  باأ�شياء  يقوم  كان 

ُي�شاأل  وعندما  ويموهه،  خندقًا  يحفر  اأن 

»اأتعُب  يجيب:  ب��ذل��ك  قيامه  �شبب  ع��ن 

يحتاج  فحين  اآخ���ر،  مجاهد  ليرتاح  اأن��ا 

اإحدى  وف��ي  فيفرح«.  ج��اه��زًا  يجده  اإليه 

طوياًل،  م�شيرًا  احتاجت  التي  المهمات 

تعب اأحد المجاهدين، فحمله الحاج ر�شا 

على ظهره لم�شافة كيلومترين من دون اأن 

يقبل م�شاعدة من اأحد.

الخميني} قدوته:

ك��ان ال��ح��اج ر���ش��ا رج��اًل زاه���دًا في 

فال  وقديم،  متوا�شع  بيته  اأثاث  الدنيا، 

هّمه  جّل  بل  تغريه،  وال  المظاهر  تهمه 

هو اأن تكون حياته وحياة عائلته خال�شة 

الذين  البع�س  وعلى عك�س   . وجلَّ عزَّ  هلل 

فاإنه  م�����ش��وؤول��ي��ة،  اأو  لمن�شٍب  ي�����ش��ع��ون 

محدد  ملفٍّ  عن  م�شوؤواًل  عمله  في  بقي 

بالتكليف.

برفع  ك��ث��ي��رًا  ر���ش��ا  ال���ح���اج  اه��ت��م 

ال��ث��ق��اف��ي ورف���د االإخ�����وة معه  م�����ش��ت��واه 

االإ�شالمية  العلوم  من  يمكن  ما  باأف�شل 

االإن�شان في �شلوكه  التي ت�شاعد  االأ�شيلة 

الخميني  االإم���ام  ذك��ر  وعند  اهلل.  اإل��ى 

العظيم} كان يردد: »علينا االقتداء 

باأقواله«،  واال�شت�شهاد  االإم��ام  ب�شلوك 

تعّلم قراءة مجال�س  وقد رغب كثيرًا في 

�شوته  نغمات  وك��اأن  الح�شينية،  العزاء 

لالإمام  له  مثيل  ال  بع�شٍق  تبوح  الحزينة 

.Qالح�شين
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قراأ   ،2006 تموز  ح��رب  ب��داأت  حينما 

المحتملة  الحرب  �شفحات  ر�شا  الحاج 

واأمام بوابات الحرب المفتوحة،  ب�شرعة، 

وقف الرجل الذي وّدع الع�شرات من رفاقه 

�شهداء وقد ا�شتعلت البندقية في يده من 

جديد.

بعد الجهاد.. ال�صهادة:

كان طوال فترة الحرب 

يتفقد  البيوت  بين  يجول 

لل�شامدين  ويوؤمن  اأهلها، 

عابئ  غير  احتياجاتهم، 

وقد  به.  المحدق  بالخطر 

الح���ظ رف��اق��ه ف��ي االآون����ة 

ملمو�شًا  ت��غ��ي��رًا  االأخ���ي���رة 

في  وح��ت��ى  ت�شرفاته  ف��ي 

م��الم��ح وج��ه��ه، وب���اح لهم 

ي�شعر  اأن��ه  فيها  ا�شت�شهد  التي  الليلة  في 

غ�شل  واغت�شل  لحيته،  ف�شذب  اأجله،  بدنو 

ال�شهادة وكانت تلك اإ�شارات الرحيل التي 

لم يفقهوا معناها اإال حين زف �شهيدًا.

ف��ي ت��ل��ك ال��ل��ي��ل��ة، ع���اد ال��ح��اج ر�شا 

المغرب  �شالتي  �شلى  حيث  منزله،  اإلى 

والع�شاء، وقد عر�شت عليه زوجته تناول 

ال��ط��ع��ام، ف��رف�����س، و���ش��رع��ان م��ا تلقى 

ات�شااًل جعله يغادر المنزل �شريعًا، حيث 

اإلى  ببطٍء  وت�شللوا  االإخ��وة  ببع�س  التقى 

م�شت�شفى دار الحكمة. وفي تمام العا�شرة 

والن�شف لياًل، حلقت طائرات حربية 

واأنزلت  الم�شت�شفى،  فوق  اإ�شرائيلية 

عندما  �شهاينة.  ج��ن��ودًا 

الجنود،  ر�شا  الحاج  راأى 

بعيد  م��ن  اإل��ي��ه��م  ت��ح��دث 

واإذ  هويتهم،  من  للتاأكد 

باللغة  عليه  ي��رد  بجندي 

من  فاكت�شفه  الفار�شية، 

لكلمة  لفظه  ع��ن��د  لكنته 

اإلى  ف�شارع  اهلل«،  »ح��زب 

لتبداأ  عليه،  النار  اط��الق 

المواجهة وليلتحق به رفاقه المجاهدون. 

في  المواجهة  اأثناء  ر�شا  الحاج  اأ�شيب 

توقفه  ول��م  و���ش��دره،  ورقبته  اليمنى  ي��ده 

اإ���ش��اب��ات��ه ع��ن اال���ش��ت��م��رار ف��ي اإط���الق 

بيده  حمله  ال��ذي  �شالحه  من  الر�شا�س 

الي�شرى، قبل اأن ي�شطر لالن�شحاب ب�شبب 

كان طوال فترة 

الحرب يجول بين 

البيوت يتفقد اأهلها، 

ويوؤّمن لل�شامدين 

احتياجاتهم، غير عابئ 

بالخطر
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موقف  اإل���ى  فلجاأ  ال�شديد،  ال��ن��زف 

وقفز  االأط��ب��اء،  �شيارات 

ليتخذ  ج����داٍر،  ع��ل��ى  م��ن 

محاٍذ   م��ن��زٍل  ���ش��ور  م��ن 

د����ش���م���ًة ا���ش��ت��ه��دف من 

فك�شفته  الجنود،  خلفها 

التي  اال�شتطالع  ط��ائ��رة 

�شرعان ما رمت ب�شاروٍخ 

بعد  ا�شت�شهاده  اإل��ى  اأدى 

اأن كتب و�شيته على جدار 

المنزل بدمه. 

ا�شت�شهاده،  على  اأ�شهر  �شبعة  بعد 

ق��د ترك  وك���ان  ف��اط��م��ة،  اب��ن��ت��ه  ول���دت 

وبتول  ومحمد  ح��ي��در  الأوالده؛  و�شية 

منكم  اأرج���و  م��ل��ي،  اأ ت��خ��ي��ب��وا  »ال  اأن: 

الجهاد  درب  ع��ل��ى  دائ��م��ًا  ت��ك��ون��وا  اأن 

حتى  تتعلموا  واأن  واال���ش��ت�����ش��ه��اد، 

الطريق  هذا  اإلى  ت�شلوا 

ي�شلكه  ال  والذي  ال�شعب 

و  اأ و����ش���ي  و  اأ ن���ب���ي  اّل  اإ

قلبه  اهلل  امتحن  م��ن  م��وؤ

والجهاد  اهلل  ي��م��ان،  ل��الإ

ي���ع���رف���ان ب��ال��ع��ل��م، وف��ي 

»اهلل  ال�شريف:  الحديث 

بالعلم«  وي��ع��ب��د  ي���ع���رف 

عليكم«.  وال�شالم 

من و�شيته:

اأر�س،  اأ�شرف  في  الو�شية  كتبت هذه 

عامل  اأر���س جبل  من  االأم��ة  وكرامة  وعز 

 
)1(

في الجنوب اللبناني في »وادي ال�شلوك«

المقاومة  ���ش��ه��داء  ال�������ش���ه���داء،  وادي 

االإ�شالمية.

يام  اأ في  م�شت  �شنة  ع�شرة  ثماني 

�شاأل  واأ ال��ج��ه��ادي،  العمل  ف��ي  ال��ت��ف��ّرغ 

القرب  اليوم،  ذلك  يكون  متى  نف�شي 

نفكر  دائ��م��ًا  وك��ن��ا  ت��ع��ال��ى؟!  اهلل  م��ن 

ال��م��وت هو  اأن  ل��ن��ا  و���ش��ح  ح��ت��ى  ه��ك��ذا 

والمنافقين،  والم�شركين  اهلل  الأعداء 

لقيام  وت��م��ه��ي��دًا  االن��ت�����ش��ار،  وع��ل��ي��ن��ا 

ي���اأذن  اأن  ل����ى  واإ  ،| م����ر  االأ ���ش��اح��ب 

باال�شت�شهاد  منا  واحد  لكل  تعالى  اهلل 

قبل  و  اأ االأمر|  ���ش��اح��ب  ي���دي  ب��ي��ن 

ل�شنا  ن��ح��ن  ق���ول:  اأ ب��ف��ت��رة  ظهوره| 

)بتاريخ:  الرباني  اللقاء  لذلك  موؤهلين 

2006/6/25م(.

كان زاهدًا في الدنيا، 

فال تهمه المظاهر وال 

تغريه، بل جّل هّمه 

هو اأن تكون حياته 

وحياة عائلته خال�شة 

. هلل عزَّ وجلَّ

المق�ش���ود وادي ال�شلوق���ي ال���ذي اأطل���ق علي���ه وادي  (1 )

ال�شهداء ويقع بين قريتي حوال و�شقرا.

الهوام�ض
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البيئة في لبنان: �شراع االأر�ص 
وذويها حوار مع حبيب معلوف

تحقيق: منهال االأمين

جهاد البناء... 
دور في حفظ البيئة والنظام العام

مديرية الزراعة والبيئة

البيئة.. هذا �شهيقنا والزفير
خديجة زلزلي
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األف  »البيئة في لبنان«، و�صعَت يدك على  اإذا طرقت باب 

جرح وجرح، تبداأ من �صهوله وجباله وغاباته و�صطاآنه، مرورًا 

في  اأو  الأر���ض  �صطح  على  مياه،  من  فيه  يجري  ما  وكل  ببحره 

اإلى  المت�صاعد  بالهواء  تنتهي  ول  جوفية،  مياه  من  داخلها 

اًل باأ�صناف التلوث  ال�صماء اأو الداخل اإلى رئة كل واحد منا محمَّ

والأمرا�ض القاتلة.

تو�صع  لم  والتي  العالقة،  الملفات  في�ض  من  غي�ض  هذا  اإن 

لها اأية حلول، كالك�ّصارات والمرامل والمقالع، الما�صية ق�صمًا 

دون  الأنهار،  ومجاري  للطبيعة  وتلويثًا  الجبلية،  بالم�صاحات 

ال�صيا�صة  تجاذبات  الملفات  هذه  وتحكم  رقيب.  اأو  ح�صيب 

اإلى  اأوله  من  البلد  عظم  تنخر  التي  والفئوية  والمح�صوبيات 

�صحاياه،  اأح��د  البيئي  الملف  يكون  اأن  الطبيعي  ومن  اآخ��ره، 

طالما اأن كل �صيء محكوم لهذه المعايير الهّدامة.

حتقيق: منهال الأمني

البيئة في لبنان: 

�شراع االأر�ص وذويها

حوار مع النا�شط البيئي حبيب معلوف
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الم�صكلة البيئية العامة:

حبيب  ال��ب��ي��ئ��ي  ال��ن��ا���ش��ط  ي��ل��خ�����س 

لبنان  في  العامة  البيئية  الم�شكلة  معلوف 

العمل.  في  اال�شتراتيجيا  بكلمتين:غياب 

وهذا ين�شحب على:

طرق االنتاج واال�شتهالك. وتندرج في 

المتبعة،  الزراعية  ال�شيا�شة  ال�شياق  هذا 

مراعاة  وال  االإنتاج،  على  ُتذكر  رقابة  فال 

وقت  ب��ي��ن  ال�����ش��روري  ال��زم��ن��ي  للفا�شل 

االنتاج ووقت اال�شتهالك. وكذلك، االأدوية 

واالأ�شمدة الزراعية، من خالل اال�شتخدام 

الع�شوائي لها. 

لترتيب  توجيهي  مخطط  وج��ود  عدم 

االأرا�شي، والفو�شى التي �شمحت بتداخل 

ال�شناعية،  باالأماكن  ال�شكنية  االأم��اك��ن 

فلم يعد هناك اأماكن م�شنفة.

اأ�شاليب العمران و�شقُّ الطرقات.

المقالع  ب��ه  تت�شبب  ال���ذي  الت�شويه 

اأن  اإلى  ت�شير  فاالح�شاءات  والك�شارات. 

من  هكتار  وخم�شمئة  اآالف  اأربعة  هناك 

والك�شارات  بالمقالع  م�شّوهة  االأرا���ش��ي 

ف�شاًل عن المرامل.

 800 علو  م��ن  الجوفية  المياه  ت��ل��ّوث 

متر ونزواًل، من خالل تلوث مياه الينابيع 

ال�شرف  بمياه  اختالطها  ب�شبب  واالأنهار 

ال�شحي والنفايات ال�شناعية.

والمنزلية،  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال��ن��ف��اي��ات 

ال�شائلة منها وال�شلبة.

مكّبات النفايات.

تلّوث الهواء: اإذ اإن %70 من م�شادر 

تلّوث الهواء ناجمة عن قطاع النقل.

ملوثات قطاع النقل:

 اإن ا�شتعمال الوقود ينتج عنه ملوثات 

على ال�شكل التالي:

ا�شتخدام البنزين ينتج عنه 8 ملوثات 

)تقل�شت اإلى 7 مع منع ا�شتعمال البنزين 

الم�شكلة البيئية 

في لبنان تتلخ�ص 

بكلمتينك غياب 

اال�شتراتيجيا في 

العمل.
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غير الخالي من الر�شا�س(.

ا���ش��ت��خ��دام ال���م���ازوت ي��ن��ت��ج ع��ن��ه 7 

ملوثات.

م�شار  عنه  تنجم  االأخير  هذا  اأن  اإال 

اإ�شافية على �شحة االإن�شان، فهذه المادة 

كلما »ُفلترت« كلما تقل�س حجم جزيئاتها 

للرئتين  اختراقها  ي�شهل  مما  الدقيقة، 

وتت�شبب بم�شاكل �شحية ال ح�شر لها.

خطة  و�شع  تم  اأن��ه  من  الرغم  وعلى 

النقل  اإال  ت�شمل  لم  اأنها  اإال  النقل،  لقطاع 

اأن  على  معلوف  وي�شدد  غيره.  دون  العام 

»المعاينة الميكانيكية وحدها ال تكفي، دون 

تطبيق قانون ال�شير ب�شكل دقيق وحازم«. 

وينتقد في هذا االإطار االهتمام باإح�شاء 

دون  ��رق��ي��ة،  ال��طُّ ال�شير  ح���وادث  �شحايا 

االلتفات اإلى اأعداد �شحايا التلوث البيئي 

الناجم عن االنبعاثات الغازية التي ت�شدر 

هم  ال�شحايا  وه��وؤالء  النقل،  و�شائل  عن 

مر�شى ال�شرطان واأمرا�س الرئة وال�شدر 

اأعدادهم  اأن  والجهاز التنف�شي، مع العلم 

نتيجة  ي�شقطون  الذين  اأولئك  بكثير  تفوق 

حوادث ال�شير. 

تتحكم  الم�شاكل  ه��ذه  اأن  والخطير 

ال�شعب  وم��ن  لبنان،  في  البيئي  بالواقع 

على  اأف�شدته  ما  واإ�شالح  عنها  التراجع 

مدى عقود من الزمن.

الإ�صالح الجذري هو الحل:

وف����ي االأم�������س ال��ق��ري��ب وج���دن���ا اأن 

على  وق�شت  كله،  لبنان  اأ�شعلت  الحرائق 

جزء كبير من ثروته الحرجية. ولكن، لم 

يكن هذا محفزًا للجهات المخت�شة 

ا�شالح  �شيا�شة  تنتهج  لكي 

اأطلقت  ب��ل  ج���ذري���ة، 

ال�شتجالب  حملة 

طائرات خا�شة 
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بلغت  ال��ح��رائ��ق،  الإط��ف��اء 

مليون   15 ح��وال��ي  كلفتها 

وزارة  ت��وف��ر  ول���م  دوالر. 

الحملة  هذه  في  الداخلية 

حتى جمع التبرعات، ب�شكل 

»ق�شية  معه  االأم��ر  اأ�شبح 

وطنية« بامتياز. ولكن، لم 

االأنجع،  ال��ح��ل  ه���ذا  ي��ك��ن 

براأي معلوف، الذي يجزم 

متكاملة  خطة  و�شع  ب��اأن 

الطريقة  هي  والغابات  االأحرا�س  لحماية 

الف�شلى واالأقل تكلفة لمنع الحرائق »اإذ اإن 

اأي حريق ُتكت�شف بدايته فمن ال�شهل جدًا 

الق�شاء عليه«. لذا، »فمن ال�شروري تعزيز 

ِة حر�س االأحرا�س لكي ي�شبحوا  عديِد وُعدَّ

فاإن االعتماد على  اأكثر فاعلية«. وكذلك، 

الحرائق  ه��ذه  الإط��ف��اء  المدني«  »ال��دف��اع 

ال��ح��رج��ي��ة ه���و خ����روج ع��ل��ى م��ه��م��ة هذا 

الجهاز وتحميله ما ال يحتمل، وهو المنوط 

ال�شكنية  االأماكن  في  الحرائق  اطفاء  به 

 � اإن��ه  اأي  تقدير،  اأبعد  على  ال�شناعية  اأو 

غير   � اأ���ش��ا���ش��ًا 

لهذه  م��ج��ه��ز 

ال����م����ه����م����ة. 

تاأمين حرا�شة حقيقية 

لالأحرا�ص والغابات 

له تاأثير اإيجابي 

ي�شاف اإلى منع تمدد 

الحرائق، ويتمثل في 

توفير كميات المياه 

الم�شتخدمة.

ويفتر�س معلوف اأن تاأمين 

حرا�شة حقيقية لالأحرا�س 

اإيجابي  تاأثير  له  والغابات 

تمدد  م��ن��ع  اإل����ى  ي�����ش��اف 

الحرائق، ويتمثل في توفير 

الم�شتخدمة  المياه  كميات 

خ�شو�شًا  الغر�س،  لهذا 

واأن اي�شال المياه اإلى تلك 

يكون  م��ا  ع���ادة  المناطق 

 5 بعد  »فالحريق  متع�ّشرًا 

افترا�شًا  ولو   � �شيتطلب  بدئه  من  دقائق 

10 دقائق فاإنه  اأما بعد  - دلوًا من الماء. 

اأن  اإل��ى  وهكذا  �شغيرًا...  خ��زان��ًا  يحتاج 

يخرج عن ال�شيطرة اأحيانًا كثيرة، وهو ما 

ح�شل في الحرائق االأخيرة«. كذلك يرى 

معلوف اأنه كان االأجدى ا�شتثمار ما تكلفته 

الخا�شة  الطائرات  ه��ذه  ل�شراء  ال��دول��ة 

الطفاء الحرائق« في حملة وطنية �شاملة، 

في  وخ�شو�شًا  اللبناني،  ال�شباب  ت�شمل 

ندّرب  كي  العطل،  مو�شم  ال�شيف،  ف�شل 

هذا الن�سء الطالع على اأن حماية البيئة � 

� هو م�شوؤولية  وخ�شو�شًا الثروة الحرجية 

الثقافة  الجميع، وهذا ي�شاهم في تعميم 

البيئية«.

���ص��ٌر ل بد  »ال��ك�����ص��ارات« 

منه:

ول���ك���ن ه�����ذه االأح����را�����س 

وحتى  الطبيعية  والمحميات 

التي  ال����ج����رداء  ال��ج��ب��ال 

اللبنانية  الطبيعة  تميز 
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»ال�شر«  م���ن  ت�����ش��ل��م  ل���م 

وهو  اأال  ب��ه��ا،  المترب�س 

ال���ك�������ش���ارات وال��م��ق��ال��ع 

وال��م��رام��ل، وال��ت��ي حتى 

ال���ي���وم ل��ي�����س ه��ن��اك من 

ينّظم  توجيهي  مخطط 

ثم  الفو�شى  ب��ل  عملها، 

معلوف  وي�شهب  الفو�شى.  ث��م  الفو�شى 

�شروط  من  يتوفر  اأن  ينبغي  ما  �شرح  في 

للك�شارات  توجيهي  مخطط  اأي  في  فنية 

العمل  يقت�شي  اأن��ه  ي��رى  فهو  وال��م��رام��ل، 

وقانون  االأماكن  اأ�شا�شيين:  محورين  على 

التنظيم.

فعلى م�شتوى االأماكن، هناك م�شاعات 

البقاع  في  عقار  األ��ف   29( للدولة  وا�شعة 

م�شرف  اأم��الك  اإليها  ُت�شاف  ل��وح��ده(، 

اللبنانية،  االأرا���ش��ي  معظم  على  لبنان 

فلتكن الدولة اإذًا هي الم�شتفيد االأكبر من 

بد  ال  �شر  هي  »التي  الك�شارات  هذه  عمل 

م ال�شما�شرة وهيمنة  منه«. وبداًل من تحكُّ

ب�شكل  القطاع  هذا  على  ال�شيا�شية  القوى 

مداخيل  الدولة  لخزينة  تتاأمن  متوح�س، 

اإ�شافية. وي�شف معلوف هذا القطاع باأنه 

»الذهب االأبي�س« في لبنان، والذي ينبغي 

ا�شتخراجه مع مراعاة عدم الت�شويه وعدم 

اال�شتثمارية  الرخ�س  توزيع  في  الفو�شى 

الرخ�شة،  لنيل  �شارمة  ���ش��روط  وو���ش��ع 

الذي  الجبلية  الم�شاحات  ومكافحة ق�شم 

ينظم  قانون  اأي  غياب  ظل  في  ا�شتفحل 

هذا القطاع. كذلك، ي�شف الُمَهَل االإدارية 

التي ت�شدر عن الحكومات المتعاقبة من 

»احتيال  باأنها  الآخ��ر  حين 

ل���م تزد  ع��ل��ى ال���ق���ان���ون«، 

االأمور اإال تعقيدًا.

النفايات  معالجة 

م�صكلة متفاقمة: 

اإل���ى ملف  وب��االن��ت��ق��ال 

حياتنا  ويطاول  جدًا  حيوي 

النفايات  معالجة  مو�شوع  وهو  اليومية، 

�شناعية  نفايات  م��ن  وغيرها  المنزلية 

ي�شع  معلوف  فاإن  و...  وحيوانية  وزراعية 

اختراعه  من  لي�س   � عمليًا  علميًا  ت�شورًا 

الم�شاألة،  ه��ذه  لحل   - ال��ح��ال  بطبيعة 

متحفظًا على اعتماد المطامر كحل لهذه 

اللبنانية  الحكومة  اأن  ويك�شف  الم�شكلة. 

اقتناعها  نتيجة  االآل��ي��ة  ه���ذه  اع��ت��م��دت 

االلتفات  دون  تكلفة،  االأقل  الو�شيلة  باأنها 

هذه  عن  الناجمة  البيئية  المخاطر  اإل��ى 

التربة  على  التاأثير  لناحية  المطامر، 

بالدرجة االأولى، وفي مراحل متقدمة على 

المياه الجوفية. وي�شير اإلى اأنه في الخطة 

ولم   ،1997 العام  في  التي و�شعت  البيئية 

يطبق منها �شيء حتى االآن ما جعلها تتجّزاأ 

قر 
ُ
اأ اإلى خطط طوارئ غير مجدية، فقد 

مختلف  في  مطمرًا،  ع�شر  خم�شة  ان�شاء 

المناطق، ولكن هذا االأمر لم يجد طريقه 

فال  �شعبيًا،  مرفو�س  الأن��ه  التطبيق،  نحو 

اأحد يقبل باأن »تحت�شن« منطقته مثل هذه 

البوؤر الموبوءة،  وهو االأمر الذي دفع نحو 

التفكير بتق�شيم لبنان اإلى اأربع محافظات 

محافظة  كل  في  ُين�شاأ  اأن  على  »بيئيًا«، 

ق�شة  للفرز  ولكن  النفايات.  لفرز  معمل 

تحّولت المعامل اإلى 

مكبات تحرق فيها 

النفايات ب�شكل يومي 

وتت�شبب بم�شاكل 

بيئية اآخذة في التفاقم.
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اأخرى، اإذ اإن الخطة الطارئة التي و�شعت 

لمعالجة  خطة  ت�شمنت   ،97 ال��ع��ام  ف��ي 

ولكن  �شحيحة،  علمية  بطرق  النفايات 

اإلى  المعامل  تتحول  اأن  اإلى  االأمور  انتهت 

مكبات تحرق فيها النفايات ب�شكل يومي، 

وتت�شبب بم�شاكل بيئية اآخذة في التفاقم.

حوالي  هناك  ف��اإن  معلوف،  وبح�شب 

اأربعة اآالف طن من النفايات ينتجها لبنان 

يوميًا، اأكثر من ن�شفها، حوالي 2200 طن 

والحل  لوحدهما.  لبنان  وجبل  بيروت  في 

يق�شي  يقترحه  ال���ذي  العملي   � العلمي 

بتخفي�س انتاج النفايات في لبنان، وذلك 

قرارات  واتخاذ  قوانين  ت�شريع  من خالل 

والمنتجات  الب�شائع  تلك  تطاول  �شريبية 

غير القابلة للمعالجة ب�شكل �شريع، والتي 

وتتطلب  نفايات  اإل���ى  ب�شرعة  تتحول  ال 

وقتًا طوياًل حتى تتحلل وت�شير جزءًا من 

 � معلوف  يت�شور  كما   � ذلك  وفي  التربة. 

منَتَجه  لطبيعة  المنِتج  تغيير  باتجاه  َدْف��ٌع 

المنا�شبة  البيئية  وال�شيا�شة  يتنا�شب  حتى 

وراء  االن��ج��رار  ل�شيا�شة   ح��دٍّ  وو�شع  لنا، 

ل  والتاأمُّ ر  التب�شُّ دون  ومتطلباته  ال�شوق 

في تداعيات ذلك وتاأثيراته على م�شتقبل 

الوطن والمواطنين.

�شفحة  م��ح��رر  ه��و  م��ع��ل��وف،  حبيب 

اللبنانية،  ال�شفير  ج��ري��دة  ف��ي  البيئة 

خلت.  �شنوات  منذ  البيئة  حزب  وموؤ�ش�س 

العام  في  الم�شمار  هذا  في  »ن�شاله«  بداأ 

اإحدى  على  اعترا�شه  اأطلق  حين   ،1985
الك�شارات غير ال�شرعية التي كانت تنه�س 

ومنذ  االأع��ل��ى.  المتن  في  منطقته  جبال 

الزميل منهال الأمني يحاور معلوف

العالم  هذا  في  ين�شط  وهو  الحين،  ذلك 

الأنه   � ي��ق��ال  كما   � ال��ه��واء«  ف��ي  »ي�����ش��رخ 

»كنت اأ�شمعت لو ناديت حيًا ولكن ال حياة 

الدولة  تخلي  ب�شدة  ينتقد  ت��ن��ادي«.  لمن 

البيئة  على  الحفاظ  في  م�شوؤولياتها  عن 

واال�شطالع بدور اأ�شا�شي في هذه الق�شية 

الوطن  ا�شتمرار  م�شتوى  على  الح�شا�شة 

بنا�شه وترابه ومائه واأجوائه. وي�شاأل »هل 

من المعقول اأن تفو�س الدولة م�شوؤولياتها 

اإلى  وي�شير  االأه��ل��ي��ة؟«.  الجمعيات  اإل���ى 

اإليها  وك���ل« 
ُ
»اأ الجمعيات  ه��ذه  اإح��دى  اأن 

الوزارات  باإحدى  المتعلقة  الملفات  اأحد 

ماليين   5 اإل��ى  ي�شل  باعتماد  المعنية، 

دور  ع��ن  يغفل  ال  معلوف  ول��ك��ن  دوالر!. 

المجتمع  موؤ�ش�شات  وكل  الجمعيات  هذه 

ال�شيا�شة  التعوي�س عن غياب  في  المدني 

الحكومية في مجمل الملفات البيئية«، اإال 

اأن ذلك ال يعني اأن تقف الدولة تراقب عن 

بعيد اأو تنظر وكاأنها ال ترى فال تبادر اإلى 

تطبيق �شيا�شة جدية في معالجة كل ملف 

على حدة«.
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م�صاريع جهاد البناء:

انطالقتها  منذ  الموؤ�ّش�شة  اهتمت 

من  اأ�شا�شيًا  ملفًا  وك��ان  البيئي  بال�شاأن 

فقبل  ال��م��ت��ع��ّددة.  عملها  ملفات  �شمن 

حيث  لبنان،  ف��ي  االأه��ل��ّي��ة  ال��ح��رب  نهاية 

الخدمات  توفير  عن  غائبة  الدولة  كانت 

جهاد البناء... 

دور في حفظ البيئة 

ــام ــع ــام ال ــظ ــن وال

)اأو�صيكم باأن تجاهدوا اأنف�صكم واأنتم تمار�صون 

الجهاد من اأجل البناء(

االإمام الخميني}

مديرية الزراعة والبيئة

انطلقت جمعية موؤ�ش�شة جهاد البناء الإنمائية في لبنان في 

الخدمات  اإل��ى  المقاومة  مجتمع  لحاجة  ا�شتجابة   1988 العام 

تلك  في  اللبنانية  الدولة  غياب  ظل  في  والعمرانية،  الإنمائية 

فت�شدت  للمواطنين.  ال�شرورية  الخدمات  تقديم  عن  الفترة 

لملفات عدة، اأهمها: رفع اآثار العتداءات ال�شهيونية على لبنان 

واإعادة ترميم واإعمار ما يدمره العدو، وم�شاعدة الم�شت�شعفين 

من المزارعين في القرى والبلدات من خالل خدمات الإر�شاد 

الزراعي، وتوفير خدمات اأ�شا�شية للمواطنين مثل �شق الطرقات 

ومد �شبكات الكهرباء والمياه وغيرها.

الموؤ�ّش�شة  ت�شّدت  للمواطن،  االأ�شا�شّية 

لعالج بع�س الم�شاكل البيئّية الحادة، مثل 

ال�شالحة  ال�شفة  مياه  توفير  عدم  م�شكلة 

لل�شرب في العديد من المناطق اللبنانّية، 

اإلى حفر االآبار ومد �شبكات  حيث عمدت 

والبلدات  ال��ق��رى  م��ن  العديد  ف��ي  المياه 
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في  الموؤ�ش�شة  وت��رك��ز 

ملفات  على  البيئي  عملها 

مبا�شر،  ب�شكل  المواطن  تعني  اأ�شا�شية 

ر، و�شالمة المياه،  واأهمها ظاهرة الت�شحُّ

ال�شلبة  وال��ن��ف��اي��ات  ال��ب��دي��ل��ة،  وال��ط��اق��ة 

وال�شرف ال�شحي. وهي معنية بالت�شدي 

لهذه الملفات بالتن�شيق مع كل المعنيين في 

واالأهلي،  الر�شمي  الم�شتويين  على  لبنان 

البيئية  للم�شاكل  الت�شدي  اأن  اعتبار  على 

الجهود  خ��الل  م��ن  االأف�����ش��ل  ب�شكله  يتم 

الجماعية.

جهد اإعالمي اإر�صادي:

وم������ن خ������الل ج���ه���ده���ا ال���ت���وع���وي 

من  العديد  الموؤ�ّش�شة  اأقامت  واالإر�شادي، 

واالإذاعّية  التلفزيونّية  والحلقات  الندوات 

وت�شجيع  البيئي  ال��وع��ي  ن�شر  اإط���ار  ف��ي 

واالهتمام  البيئة  حماية  على  المواطنين 

المن�شورات  ب��اإ���ش��دار  ق��ام��ت  ك��م��ا  ب��ه��ا. 

بمختلف  المتعلقة  واالإلكترونّية  المطبوعة 

ال��دورات  واأق��ام��ت  البيئي،  ال�شاأن  اأوج��ه 

المهتّمين  واالأخ���وات  ل��الإخ��وة  التدريبّية 

في  البيئّية  وثقافتهم  معلوماتهم  بتطوير 

يقوم  بحيث  اللبنانّية،  المناطق  مختلف 

ت�شّدت الموؤ�ّش�شة 

لعالج بع�ص 

الم�شاكل البيئّية 

الحادة، مثل م�شكلة 

عدم توفير مياه ال�شفة 

ال�شالحة لل�شرب في 

العديد من المناطق 

اللبنانّية.

اللبنانّية.

اأبي  م�شروع  الموؤ�ّش�شة  اأطلقت  كذلك 

الف�شل العبا�س Q،  الذي يوؤمن مياه 

ال�شاحية  �شكان  اإلى  الملّوثة  غير  ال�شفة 

الجنوبّية في بيروت، من خالل ال�شهاريج 

 110 عن  يزيد  ما  على  المياه  ت��وزع  التي 

خزانات في مختلف اأحياء المنطقة. ويتم 

نقل »كمية 1440 برميل يوميًا«  لتوزع على 

ليتر  مليون   105 ي��ق��ارب  )م��ا  ال��خ��زان��ات 

المياه  تخ�شع  �شنويًا(.  العذبة  المياه  من 

وكيميائية  بكتيرية  لفحو�شات  الموزعة 

بلغ  وق���د  �شالمتها.  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  دوري����ة 

الم�شروع عامه الع�شرين وال يزال م�شتمرًا 

بعونه تعالى.

اهتمت  اأي�������ش���ًا،  ال��ف��ت��رة  ت��ل��ك  وف���ي 

المنزلّية  ال��ن��ف��اي��ات  ب��رف��ع  �����ش��ة  ال��م��وؤ���شّ

ب�شكل  الطرقات  في  المتراكمة  والتجارية 

يومي، تفاديًا الآثارها المدمرة على �شحة 

حتى  االأم��ر  ه��ذا  وا�شتمر  ال�شكان،  وبيئة 

 1991 بعد  اللبنانّية  الحكومة  ا�شتعادت 

دورها في القيام بمثل هذه الخدمة.

بع�ض من اأن�صطة اللجنة الزراعية

51

م
 2

00
9 

ي
ن
ثا

ل
 ا

ن
ي
ر

�ش
ت
 /

 2
18

د 
د

ع
ل
ا



البيئية  المعرفة  بنقل  بدورهم  المتدربون 

�شمن محيطهم ومناطقهم.

�����ش��ة م���ن خالل  ك��م��ا رّك�����زت ال��م��وؤ���شّ

على  عقدتها  التي  التنموّية  موؤتمراتها 

ال�شاأن  ع��ل��ى  الما�شية  ال�����ش��ن��وات  م���دار 

مو�شوع  في  اأ�شا�شيًا  مكّونًا  كونه  البيئي، 

الموؤ�ّش�شة  ت�شعى  التي  الم�شتدامة  التنمية 

لتحقيقها.

الموؤ�ش�شة من خالل م�شاريعها  وتعمل 

العمرانية على اإدخال ما اأمكن من معايير 

العزل  )م��ث��ل  للبيئة  ال�شديقة  ال��ب��ن��اء 

ال�شم�شية(،  الطاقة  وا�شتخدام  الحراري 

اإعمار  الإع��ادة  »وع��د«  م�شروع  في  خا�شة 

ال�شاحية الجنوبية من بيروت.

اإنجازات الموؤ�ص�صة:

ال�شنوات  خالل  الموؤ�ش�شة  دعمت  كما 

والهيئات  الجمعيات  من  العديد  الما�شية 

من  تمويل  على  للح�شول  وال��ت��ع��اون��ي��ات 

واالأهلية  ال��ر���ش��م��ي��ة  ال��م��ان��ح��ة  ال��ج��ه��ات 

البيئي،  الطابع  ذات  الم�شاريع  لع�شرات 

مثل الحفاظ على الغابات و�شالمة المياه، 

والمخلفات  المنزلية  النفايات  وت��دوي��ر 

والحدِّ  التربة  على  والحفاظ  الزراعية، 
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الموؤ�ش�شة  وتقّدم  الت�شحر.  ظاهرة  من 

للم�شاريع  البيئي  االأث��ر  درا���ش��ة   خدمات 

العمرانية والتنموية.

ن�صاط ريفي:

وف����ي ال��م��ن��اط��ق ال��ري��ف��ّي��ة، رّك����زت 

ف��ي جهود  ال��ب��ي��ئ��ي  ع��م��ل��ه��ا  �����ش��ة  ال��م��وؤ���شّ

اإن هذه  الت�شحر، حيث  مكافحة ظاهرة 

الظاهرة تهّدد حوالي 60 % من م�شاحة 

الزراعّية  االأرا�شي  تدهور  بًة  م�شبِّ لبنان، 

المياه،  و�شح  االأخ�شر  الغطاء  وانح�شار 

وبالتالي، ترّدي االإنتاجّية الزراعّية الذي 

للقرى  النا�س  هجرة  اإل��ى  ي��وؤدي  ب��دوره 

ال��م��دن طلبًا  اإل���ى  وال���ن���زوح  واالأري�����اف 

عبئًا  ي�شّكل  مما  ل��ل��رزق، 

المدن  على  اإ�شافيًا  بيئيًا 

والقرى على حدٍّ �شواء.

الجهود،  هذه  و�شمن 

ك�����ان ل���م�������ش���روع ت���وزي���ع 

ال�����غ�����را������س ال���ح���رج���ي���ة 

اأ���ش��ا���ش��ي، ح��ي��ث تقوم  وال��م��ث��م��رة ح��ّي��ز 

من  االآالف  م��ئ��ات  ب��ت��وزي��ع  �����ش��ة  ال��م��وؤ���شّ

على  وال��م��ث��م��رة  ال��ح��رج��ي��ة  ال���غ���را����س 

والجمعّيات  وال��ب��ل��دّي��ات  ال��م��زارع��ي��ن 

للت�شّحر  المعر�شة  المناطق  في  االأهلّية 

في البقاع ال�شمالي وجنوب لبنان وعكار. 

العديد من م�شاريع  الموؤ�ش�شة  نفّذت  كما 

في  البلديات  مع  باال�شتراك  الت�شجير 

التي  المناطق  خا�شة  المناطق،  مختلف 

ال�شهيوني  ال��ع��دو  الع��ت��داءات  تعر�شت 

خالل عدوان �شيف 2006.

بت�شمين  الموؤ�ّش�شة  ت��ق��وم  ك��ذل��ك، 

الت�شحر  مكافحة  وتقنّيات  معلومات 

وال���ح���ف���اظ ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ف���ي م���واده���ا 

اإلى  ال��م��وّج��ه��ة  االإر���ش��ادّي��ة  واأن�شطتها 

التربة  حفظ  تقنيات  مثل  المزارعين، 

ورّكزت  للمحا�شيل.  المتكاملة  واالإدارة 

على  االأخ��ي��رة  ال�شنوات  ف��ي  الموؤ�ّش�شة 

الع�شوّية  الزراعة  نظام  اعتماد  ت�شجيع 

الزراعّية  االإنتاجّية  االأنظمة  اأكثر  وه��و 

المنظومة  م��ق��وم��ات  ع��ل��ى  م��ح��اف��ظ��ة 

البيئية، من حيث تخفيف التلوث بالمواد 

والمبيدات ال�ّشامة، والحفاظ على التنوع 

التربة،  خ�شوبة  وزي����ادة  ال��ب��ي��ول��وج��ي، 

ومن  الدفيئة  اآثار ظاهرة  من  والتخفيف 

والجوفّية. ال�شطحّية  المياه  تلوث 

رّكزت الموؤ�ّش�شة في 

ال�شنوات االأخيرة على 

ت�شجيع اعتماد نظام 

الزراعة الع�شوّية.
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ــة.. ــئ ــي ــب ال
هذا �شهيقنا والزفير

خديجة زلزيل

في  خ�شو�شًا  كبيرة  م�شكلة  هو  الهواء  تلوث  اإن 

التجمعات ال�شكنية ال�شخمة ب�شبب كثافة االآليات التي 

تلوث الجو كثيرًا.

البيئة بيتك فحافظ عليها
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واآالت  النقل  وو�شائل  ال�شناعية  االنبعاثات  اإن 

واإلى  االأوك�شجين،  كمية  تقلي�س  اإل��ى  ت��وؤدي  التدفئة 

البيئي  التلوث  ويوؤثر  البيئية،  باالأنظمة  ال�شرر  اإلحاق 

داخل المدينة وخارجها على ال�شحة العامة.

)التهاب ال�شعب وم�شاكل في التنف�س وال�شرطان( 

على �شعيد ال�شناعة، نرى اأن الن�شاطات الب�شرية 

نوعية  تلوث  وغازات  �شامة  ملوثات  انبعاث  اإلى  توؤدي 

الهواء.

هذا �شهيقنا وزفيرنا
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غير  المياه  نوعية  اأن  تعلم  هل 

معروفة في لبنان؟

من  الجوفية  المياه  تعاني  اإذ 

مبتذلة  )م��ي��اه  ال��م��ل��وث��ات  ت�����ش��رب 

�شلبة  ونفايات  �شناعية  ونفايات 

ال�شكاني...  والت�شخم  متحللة، 

المياه  تلوث  اإل��ى  ي���وؤدي  مما  وه��ذا 

ال�شطحية.

ك���ذل���ك ي���ع���زى ���ش��ب��ب ت��ده��ور 

المبيدات  نوعية  اإل��ى  المياه  نوعية 

النيترات  واإل���ى  التربة  تلوث  التي 

تربي  التي  والمجارير  وال�شناعة 

النفايات  واإلى طمر  �شامة،  ملوثات 

مياه  �شبكة  واه��ت��راء  االآب���ار  وحفر 

ال�شرب.

جبل  اإن  االأط��ب��اء  يقول 

�شبُب  �شيدا  في  النفايات 

معاناة عدد كبير من �شكان 

بالجبل  المحيطة  المنطقة 

حادث  �شعبي  التهاب  م��ن 

ونوبات ح�شا�شية ربوية.
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ملوثة  ال��ب��ح��ر  ق���اع  ب���اأن  تعلم  ه��ل 

المبتذلة  المياه  م��ن  كبيرة  بكميات 

المنزلية قد تبلغ نحو 683.000م/3 في 

اليوم.

ي�شببه  ال��ذي  التلوث  ب��اأن  تعلم  هل 

ذاك  على  يزيد  واحد  اأمريكي  مواطن 

م��ن دول  م��واط��ن ع��ادي  ي�شببه  ال��ذي 

العالم الثالث بع�شرين اإلى مائة مرة.

عن  االأوزون  طبقة  تعجز  عندما 

من  البنف�شجية  ف��وق  االأ���ش��ع��ة  حجز 

الو�شول اإلى االأر�س، فاإن ذلك �شيوؤدي 

اإلى رفع درجة حرارة االأر�س وبالتالي 

كالجفاف  ب��ي��ئ��ي��ة  ك�����وارث  اإح������داث 

كما  الجليد.  كتل  وذوب��ان  والت�شحر 

عالية  لجرعات  االإن�شان  تعر�س  ن 
َ
اأ

يوؤدي  البنف�شجية  ف��وق  االأ���ش��ع��ة  م��ن 

اإل���ى اإح�����داث اأم���را����س ج��ل��دي��ة مثل 

�شرطان الجلد )Adenoma( وتدمير 

الجينات.

اإلى  الطبقة  ه���ذه  ت����وؤدي  ك��ذل��ك 

اب��ي�����ش��ا���س ع��د���ش��ة ال��ع��ي��ن وح���دوث 

الدم،  وت�شمم  المبكرة  ال�شيخوخة 

واالإرهاق الع�شبي واأخيرًا ولي�س اآخرًا 

�شعف الجهاز المناعي.

- تعد %15 من االأنهار المنت�شرة 

تلتقط  كما  ملوثة،  العالم  اأنحاء  في 

من  ط���ن  م��ل��ي��ون   6.5 ال��م��ح��ي��ط��ات 

النفايات �شنويًا.

في  البحرية  الحياة  تحتاج  كما 

الخليج اإلى 180 عامًا كي تتخل�س من 

ع�شرة ماليين برميل من النفط التي 

انكبت اأثناء حرب الخليج.
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مـــــــوؤتـــــــمـــــــر

االإ�شالمي الخطاب 

النا�شئة اإلى  الموّجه 

محاور  �صمن  ال��م��وؤت��م��ر  تمحور 

ثالثة:

المحول االأول تحت عنوان النا�شئة في 

المنظار التربوي والواقعي.

ال��م��ح��ور ال��ث��ان��ي تحت ع��ن��وان ق��راءة 

الموجه  االإ�شالمي  الخطاب  م�شمون  في 

للنا�شئة.

اأ�شاليب  عنوان  تحت  الثالث  المحور 

الخطاب االإ�شالمي الموجه للنا�شئة.

افُتتح الموؤتمر بكلمة وحدة الدرا�شات 

والمتون األقاها الدكتور غ�شان طه.

والمتون  الدرا�صات  وحدة  اأقامت 

الثقافية في حزب اهلل موؤتمرًا تحت 

الإ�صالمي  الثقافي  »الخطاب  عنوان 

وح�صور  برعاية  للنا�صئة«  الموجه 

حزب  في  التنفيذي  المجل�ض  رئي�ض 

�صفي  ه��ا���ص��م  ال�����ص��ي��د  ���ص��م��اح��ة  اهلل 

الدين، والعديد من العلماء والأ�صاتذة 

والثقافية  ال��ت��رب��وي��ة  وال��ف��اع��ل��ي��ات 

جمعية  قاعة  في  وذلك  والإعالمية، 

المعارف الإ�صالمية الثقافية.
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كلمة ال�صيد �صفي الدين

الدين  �شفي  ها�شم  ال�شيد  األقى  ثم 

النا�شئة:  »خ��ط��اب  ع��ن��وان:  تحت  كلمة 

االأهداف، الم�شمون وال�شيا�شات«.

خالل  ال��دي��ن  �شفي  ال�شيد  اإع��ت��ب��ر 

اإي�شال  االأ���ش��م��ى  ال���ه���دف  اأن  ك��ل��م��ت��ه 

وباهلل  بالغيب  االإي���م���ان  اإل���ى  ال��ن��ا���ش��ئ��ة 

�شبحانه،  معه  ال��ع��الق��ة  واإق��ام��ة  تعالى 

الخطاب  ف��ي  ال��ت��رك��ي��ز  م��ن  ب��د  ال  ل���ذا، 

المعرفة.  بداية  هو  الذي  التوحيد  على 

وتهذيبها  ال��ن��ف�����س  م��ع��رف��ة  اأن  م���وؤك���دًا 

اأن  يجب  التي  الهامة  الم�شائل  من  هي 

نوازع  فللنف�س  اأمامها،  النا�شئة  ن�شع 

لي�شتطيع  معرفتها  من  للنا�شىء  بد  ال 

له  بد  ال  لذا  بالتزكية،  ذاتيًا  التح�شن 

التقوى،  م��ع��رف��ة  ال��ه��دف،  م��ع��رف��ة  م��ن 

تزكيتها. وطرق  النف�س  نوازع  ومعرفة 

الخطاب  ب�شيا�شات  يتعلق  فيما  اأم��ا 

ت�شع  ف��ي  �شماحته  فلّخ�شها  ال��ث��ق��اف��ي، 

الأ�شئلة  االأه��م��ي��ة  اإع��ط��اء  م��ن��ه��ا:  ن��ق��اط، 

الخطاب  ي��ك��ون  اأن  ال��ح��ائ��رة،  النا�شىء 

مت�شل�شاًل، �شهاًل، مخت�شرًا ما اأمكن، واأن 

يكون المدخل الأي فكرة العاطفة ال الح�س 

كما اأكد على اأن ال بد للق�شة من اأن تكون 
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� كما  اأي خطاب. وال بد  ج��زءًا حيويًا من 

اعتبر �شماحته � من التنويع في االأ�شاليب 

والتجديد بها.

التربوي  المنظار  ف��ي  النا�صئة 

والواقعي:

االأول،  المحور  ف��ي  الموؤتمر  ب��داأ  ث��م 

توفيق  االأ���ش��ت��اذ  االأول���ى  المداخلة  وق���ّدم 

»النا�شئة،  ع��ن��وان  ت��ح��ت  وك��ان��ت  ���ش��ل��وم 

تعريفها، �شفاتها، حاجاتها من وجهة علم 

النف�س«.

المداخلة الثانية كانت للدكتور »طالل 

عتري�شي« وهي تحت عنوان »واقع النا�شئة 

في المجتمع«. 

كانت  اأي�����ش��ًا  االأول  ال��م��ح��ور  �شمن 

مداخلة للحاجة اأميرة برغل تحت عنوان 

»العوامل الموؤثرة في النا�شئة«.

الخطاب  م�����ص��م��ون  ف��ي  ق����راءة 

الإ�صالمي الموّجه اإلى النا�صئة:

المداخلة  كانت  الثاني،  المحور  في 

االأولى للدكتور محمد ر�شا ف�شل اهلل تحت 

عنوان »قراءة في اأ�شول الخطاب الثقافي 

االإ�شالمي الموجه للنا�شئة ومكوناته«.

مداخلة  ك��ان��ت  ال��م��ح��ور،  نف�س  وف��ي 

لالأ�شتاذة زينب �شريم تحت عنوان »قراءة 

االإ�شالمي  ال��خ��ط��اب  م�شمون  واق���ع  ف��ي 

وتقييم  )ع���ر����س  ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ة«  ال��م��وج��ه 

للتجربة(.

اأما المداخلة الثالثة، فكانت لالأ�شتاذ 
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عن  باإ�شهاب  تحدث  ال��ذي  العلي  غالب 

مع   | المهدي  االإم���ام  ك�شافة  تجربة 

عنوان  تحت  للنا�شئة  الموجه  الخطاب 

»نعّدهم للحياتين«.

اأ���ص��ال��ي��ب ال��خ��ط��اب الإ���ص��الم��ي 

الموّجه اإلى النا�صئة:

ف���ي ال��م��ح��ور ال���ث���ال���ث، ت���ح���دث في 

ق�شير  م�شطفى  ال�شيخ  االأولى  المداخلة 

المدير العام للموؤ�ش�شة االإ�شالمية للتربية 

»االأ�شلوب  عن  المهدي  مدار�س  والتعليم 

االأ�شلوب  ال��ن��ا���ش��ئ��ة:  ل��خ��ط��اب  االأن���ج���ح 

الكتبي«.

المداخلة الثانية كانت للدكتور يو�شف 

لخطاب  االأنجح  »االأ�شلوب  وعنوانها  ملك 

ال�شمعية  ال��و���ش��ائ��ل  خ��الل  م��ن  النا�شئة 

والب�شرية«.

علي  ال�شيخ  قدمها  الثالثة  المداخلة 

واقع  على  »اإط��الل��ة  ع��ن��وان  تحت  �شنان 

االأ�شاليب المعتمدة في خطاب النا�شئة«.

البيان الختامي للموؤتمر

اأم����ا ال��ب��ي��ان ال��خ��ت��ام��ي، ف��ذك��ر عدة 

مقترحات تتعلق ب�«دور الموؤ�ش�شات الرديفة 

اإن�شاء  مثل  ل��ه��ا«،  والم�شاندة  للمدر�شة 

اأ�شا�س  على  التربوية  ل��الأب��ح��اث  م��راك��ز 

اإ�شالمي، تاأمين مراكز ت�شاعد االأهل على 

توفير النجاح الأوالدهم المتعثرين درا�شيًا، 

الم�شاهمة  االإع��الم��ي��ة  ال��ب��رام��ج  تكثيف 

عبر  النا�شئة  م�شلكيات  على  التاأثير  في 

المحاكاة.

ولفت البيان اإلى اأن م�شمون الخطاب 

لحاجات  يخ�شع  واأن  ب��د  ال  االإ���ش��الم��ي 

الفكرية  المرجعية  تحديد  منها  اأ�شا�شية، 

وال�شيا�شية للخطاب ومكوناته.

ال�شريعة  تلحظها  ل��ح��اج��ات  ك��ذل��ك 

وللحاجات التربوية الخا�شة التي ت�شتلزم 

تجديد  اإل���ى  ول��ف��ت  وال��ع��الج.  الت�شويب 

المناهج والمقررات بما يتوافق مع حاجات 

الجيل وي�شتجيب للتحديات.

الثقافي،  الخطاب  و���ش��ائ��ل   ف��ي  اأم��ا 

فذكر البيان اأنه ال بد من مواكبة متغيرات 

الحديثة  الو�شائل  من  واال�شتفادة  الع�شر 

والر�شوم  كالق�شة،  التاأثير،  على  القادرة 

الكتاب  ال��روائ��ي��ة،  االأف����الم  المتحركة، 

االألعاب االلكترونية،  الم�شرح،  المدر�شي، 

النوادي، الرحالت...

ات�شاف  ���ش��رورة  على  البيان  ورّك���ز 

يكون  كي  هامة  خ�شائ�س  بعدة  المحاور 

موؤثرًا ومقنعًا.
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اإهتمام الإ�صالم بالأيتام:

اهتمامًا  ب���«االأي��ت��ام«  االإ���ش��الم  اه��ت��م 

ممّيزًا، وتعلقت بهم اأحكام �شرعية واآداٌب 

�َشِنّية... في حفظهم وحفظ اأموالهم، وفي 

واإفراحهم...  وخدمتهم  وتربيتهم  حبهم 

واالأ�ش�ا�س  االأك��ب��ر،  �ند  ال�شَّ فقدوا  بعدما 

وعاطفتهم،  معن�وي�اتهم  لم�شدر  االأعظم 

على  لتوؤكد  المقّد�شة  ال�شريعة  ف��ج��اءت 

المواثيق  خ��ذت 
ُ
اأ بل  بهم،  االعتناء  وجوب 

دت من يعتدي عليهم  على ذلك... بل هدَّ

تحننوا على

اأيتام النا�ص
ال�صيد �صامي خ�صرا

َتاأُْخُذ  َم��ا  َعَلى  اْلَحْمُد  َل��َك  اللَُّهمَّ 

َوُتْعِطي، َوَعَلى َما ُتَعافي َوَتْبَتلي، َحْمدًا 

ى اْلَحْمِد َلَك، َواأََحبَّ اْلَحْمِد  َيُكوُن اأَْر�صَ

َحْمدًا  ِعْنَدَك،  اْلَحْمِد  َل  ْف�صَ َواأَ اإَِلْيَك، 

َيْمالأُ َما َخَلْقَت، َوَيْبُلُغ َما اأََرْدَت، َحْمدًا َل 

ُر ُدوَنَك، َحْمدًا  ُيْحَجُب َعْنَك، َوَل ُيْق�صَ

.
)1(

َل َيْنَقِطُع َعَدُدُه، َوَل َيْفَنى َمَدُدُه

في كل مجتمع وعند كل قوم، توجد 

اإلى  تحتاج  النا�ض  من  �صعيفة  طبقة 

العناية والرعاية، ت�صمى«الأيتام«.

دًا برعاية  وقد اأو�صى الإ�صالم موؤكَّ

اليتيم.
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وياأكل اأموالهم.

قال اهلل تعالى: {َواإِْذ اأََخْذَنا ِميَثاَق َبِني 

َوِباْلَواِلَدْيِن   
َ اهللَّ اإِلَّ  َتْعُبُدوَن  َل  اإِ�ْشَراِئيَل 

اإِْح�َشاًنا َوِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَم�َشاِكيِن 

اَلَة  ال�شَّ ِق��ي��ُم��وا  َواأَ ُح�ْشًنا  ِللنَّا�ِض  َوُق��وُل��وا 

ِمْنُكْم  َقِلياًل  اإِلَّ  ْيُتْم  َتَولَّ ُثمَّ  َكاَة  الزَّ َواآُت��وا 

وَن} )البقرة: 83(. َواأَْنُتْم ُمْعِر�شُ

وق���ال اهلل رب��ي ج��ل ج��الل��ه: {َواآَت�����ى 

اْلَماَل َعلَى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى} 

)البقرة: 177(.

{َوَي�ْشاأَُلوَنَك  ق��ائ��ل:  م��ن  ع��ّز  وق���ال 

َواإِْن  َخْيٌر  َلُهْم  ��اَلٌح  اإِ���شْ ُق��ْل  اْلَيَتاَمى  َع��ِن 

ُ َيْعلَُم اْلُمْف�ِشَد  ُتَخاِلُطوُهْم َفاإِْخَواُنُكْم َواهللَّ

ِلِح} )البقرة : 220(. ِمَن اْلُم�شْ

عنه:  روي  كما   P اهلل  ر���ش��ول  وق��ال 

واأ�شار  هكذا  الجنة  في  اليتيم  وكافل  »اأنا 

.
)2(

بال�شبابة والو�شطى وفّرج بينهما«

وعن النبي P اأنه قال: »َمن و�شع يده 

مًا، كانت له بكل �شعرة  على راأ�س يتيم ترحُّ

.
)3(

تمر يده عليها ح�شنة«

ق�شوة  ي�شكو  رج��ل   P ال��ن��ب��يَّ  واأت���ى 

وُتدرَك  قلُبك  يلين  اأن  »اأتحب  قال:  قلبه، 

راأ�شه  وام�����ش��ح  اليتيم  ارح���م  ح��اج��َت��ك؟ 

وُت��دَرك  قلُبك  يِلْن  طعامك  من  واأطِعْمه 

.
)4(

حاجتك«

Q يو�شي والته  االإمام علي  وكان 

في  الرّقة  وذوي  اليتم  اأه��ل  تعّهد  بقوله: 

ال�شّن ممن ال حيلة له، وال ين�شب للم�شاألة 

نف�َشه، وذلك على الوالة ثقيل، والحق كله 

طلبوا  اأق��وام  على  اهلل  يخّففه  وقد  ثقيل، 

ب�شدق  ووثقوا  اأنف�شهم،  ف�شّبروا  العافية 

.
)5(

موعود اهلل لهم
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وكان االإمام يتعهد االأيتام واالأرامل، 

ويقوم بخدمتهم..

وكان ذلك منه اقتداًء 

كان  ح��ي��ث  اهلل،  ب��ر���ش��ول 

داره  تخلو  ال   P الر�شول 

يقول:  وك����ان  ي��ت��ي��م،  م���ن 

»خير بيوِتكم بيٌت فيه يتيم 

 .
)6(

ُيح�شن اإليه...«

َنّ 
َ
اأ ��ا���ٍس،  وع��ن اب��ِن َع��َبّ

ِمْن  َيِتيمًا  َقَب�َس  »َم��ْن  ق��اَل:   P اهلل  نبَيّ 

ْدَخَلُه 
َ
اأ َو�َشَراِبِه  َطَعاِمِه  اإلَى  الُم�ْشِلميَن  َبْيِن 

ُيْغَفُر  َذْنبًا ال  َيْعَمَل  ْن 
َ
اأ اإاَلّ  َة  الَبَتّ َة  الَجَنّ اهلل 

.
)7(

له«

حفظ اأموال اليتامى

قال �شبحانه: {َوَل َتْقَرُبوا َماَل اْلَيِتيِم 

ُه}  اأَ�ُشدَّ َيْبُلَغ  َحتَّى  اأَْح�َشُن  ِهَي  ِبالَِّتي  اإِلَّ 

)االنعام: 152(.

جعل االإ�شالم اأنظمة خا�شة وقوانين، 

التفريط  وع���دم  اليتامى  اأم���وال  لحفظ 

يبلغوا  حتى  وذلك  ظلمًا...  اأكلها  اأو  بها، 

وير�شدوا فُتعطى اإليهم اأموالهم كاملة مع 

الزيادات والنماءات المت�شلة والمنف�شلة 

ذلك  على  ن�ّس  كما  التجارات...  واأرب��اح 

ذلك  كّل  عليهم...  اهلل  ر�شوان  الفقهاء 

�شالحهم  لمعرفة  امتحانهم  بعد  طبعًا 

في ا�شتالم اأموالهم، وفي ذلك قال بع�س 

الفقهاء:

»لو احتمل ح�شوَل الر�شد لل�شبي قبل 

م اإليه ماَله 
ّ
بلوغه، يجب اختباُره قبله، لُي�شل�

.
)8(

بمجرد بلوغه، لو اآن�س منه الر�شد«

اإختباراليتيم

واأما كيفية االختبار، فقيل فيها:

من اآداب التعامل 

مع اليتامى حفظهم 

وحفظ اأموالهم 

واالعتناء بهم، وح�شن 

تربيتهم...

اإليه مدة معتدًا بها،  باأن يفّو�س 

ينا�شب  مما  االأم��ور  بع�َس 

وال�شراء  كالبيع  ���ش��اأن��ه، 

ِلَمْن  واالإ�شتئجار  واالإجارة 

االأمور،  ه��ذه  مثُل  ينا�شبه 

م�شالحه  ف��ي  واالإن���ف���اق 

وم�شالح الولي وما ينا�شب 

ذلك....

وفي الفتاة يفّو�س اإليها 

ما ينا�شب الن�شاء من اإدارة بع�س م�شالح 

االإجارة  من  الن�شاء  مع  والمعاملة  البيت، 

التدبير  اأو  الغزل  اأو  للخياطة  واالإ�شتئجار 

الر�ش�د،  منهم�ا  اآن�شنا  ف��اإن  المنزلي.... 

والتحفظ  والمكاي�شة  ة 
ّ
داق�

ُ
الم� راأي�نا  باأن 

ماله  و�شيانة  معامالته  في  المغابنة  عن 

من الت�شييع، و�شرفه في موا�شعه، وجريه 

واإال  المال،  اإليهما  دفع  العقالء،  مجرى 

فال.

جل  اهلل  ق�����ال 

ج���الل���ه: {َواآُت�����������وا 

اأَْمَواَلُهْم  اْلَيَتاَمى 

ُل������وا  َت������َت������َب������دَّ َوَل 

يِِّب  ِبالطَّ اْل��َخ��ِب��ي��َث 

َكاَن  اإِنَُّه  اأَْمَواِلُكْم  اإَِلى  اأَْمَواَلُهْم  َتاأُْكُلوا  َوَل 

ُحوًبا َكِبيًرا} )الن�شاء: 2(.

{َواْبَتُلوا  ا�شمه:  ت��ب��ارك  اهلل  وق���ال 

اْلَيَتاَمى َحتَّى اإَِذا َبلَُغوا النَِّكاَح َفاإِْن اآَن�ْشُتْم 

َوَل  ْمَواَلُهْم  اأَ اإَِلْيِهْم  َفاْدَفُعوا  ُر�ْشًدا  ِمْنُهْم 

َوَمْن  َيْكَبُروا  ْن  اأَ َوِب���َداًرا  اإِ�ْشَراًفا  َتاأُْكُلوَها 

َفِقيًرا  َك��اَن  َوَم���ْن  َفْلَي�ْشَتْعِفْف  ا  َغِنيًّ َك��اَن 

اإَِلْيِهْم  َدَف��ْع��ُت��ْم  َف���اإَِذا  ِب��اْل��َم��ْع��ُروِف  َف��ْل��َي��اأُْك��ْل 

 ِ ِباهللَّ َوَك��َف��ى  َعلَْيِهْم  َف��اأَ���ْش��ِه��ُدوا  اأَْم��َواَل��ُه��ْم 
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َح�ِشيًبا} )الن�شاء: 6(.

اأكل مال اليتيم ظلمًا

َياأُْكُلوَن  الَِّذيَن  {اإِنَّ  وقال جّل جالله: 

َياأُْكُلوَن  ���َم���ا  اإِنَّ ُظ��ْل��ًم��ا  اْل��َي��َت��اَم��ى  اأَْم�������َواَل 

��لَ��ْوَن �َشِعيًرا}  َو���َش��َي�����شْ َن���اًرا  ُب��ُط��وِن��ِه��ْم  ِف��ي 

)الن�شاء:  10(.

وعن اأبي �شعيد الخدري، »قال: حدثني 

. نهج البالغة، خطب االإمام علي Q، ج2، �س55( 1)

. ميزان الحكمة، محمد الري�شهري، ج، �س3708( 2)

. كنز العمال، المتقي الهندي، ج3، �س177( 3)

. ميزان الحكمة، ج، �س3709( 4)

. م�شتدرك الو�شائل، الميرزا النوري، ج13، �س168( 5)

. م�شتدرك الو�شائل، ج2، �س474( 6)

. كنز العمال، المتقي الهندي، ج15، �س178( 7)

. تحرير الو�شيلة، االإمام الخميني )قده(، ج2، �س17( 8)

. نهج البالغة، ج1، �س181( 9)

. م�شتدرك الو�شائل، الميرزا النوري، ج6، �س202( 10)

الهوام�ض

به، قال: نظرت  اأ�شرَي  ليلة  Pعن  النبي 

فاإذا بقوم لهم م�شافر كم�شافر االإبل وقد 

ل بهم من ياأخذ بم�شافرهم، ثم يجعل  ُوكِّ

في  فيقذف  نار  من  �شخرًا  اأفواههم  في 

ولهم  اأ�شفلهم،  من  تخرج  حتى  اأجوافهم 

�شراخ وخوار فقلت: يا جبريل، من هوؤالء؟ 

قال: الذين ياأكلون اأموال اليتامى ظلمًا«.           

التعامل  اآداب  م���ن  ج��م��ل��ة  ف���ه���ذه 

حفظهم  م��ن��ه��ا:  وك�����ان  ال��ي��ت��ام��ى،  م���ع 

وح�شن  بهم،  واالعتناء  اأموالهم  وحفظ 

تربيتهم...

اْلَمَقاِم  هَذا  ِفي  َلَنا  َهْب  رب:  َفيا   ...

.
)9(

اَك ِر�شَ

َن��ا  َت��ُردَّ الَّ 
َ
اأ ُل��َك 

َ
��اأ َن�����شْ ����ا  اإِنَّ ال��لَّ��ُه��مَّ   ...

ِبُذُنوِبَنا،  ُتَخاِطَبَنا  َواَل  َخ��اِئ��ِب��ي��َن....... 

َت�َشاُء  َما  َعلى  ��َك  اإِنَّ ْعَماِلَنا 
َ
ِباأ ُتَقاِي�َشَنا  َواَل 

.
)10(

َقِديٌر
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ــــْن اأنــــــــَت َم

         ال�شاعر: يو�شف ح�شين �شرور

َم�����������ْن ي����������ا ِك���������ي���������ان���������ًا ف�������������رَّ م����������ن ق��������ي��������ِد ال�����������زَّ

ي������������ا م������������الك������������ًا م���������������لَّ م��������������ح��������������دوَد ال����������ب����������دْن

��������ْد ف����������ي َك���������َف���������ْن ي����������ا ن����������ق����������اًء ل����������م ُي�����������������ش��������فَّ

رى ي�����������������������ا ����������������ش���������������م���������������وخ���������������ًا ل�������������������ل�������������������ذُّ

ت�����������رت�����������وي م���������ن���������ُه ال���������������������ش����������م����������اواُت ال������ُع������ل������ى

ن�������ى ال�������دُّ روَح  ي��������ا  ال���������ك���������وُن  اْح������������ت������������واَك  م��������ا 

ل���������ى
ُ
ي����������ا ارت��������������ق��������������اًء �����������ش����������اَر م����������ج����������دًا ل���������الأ

ن������������������ي ال���������������������������������ش����������������وُق اإل���������������ي���������������ْك ه������������������دَّ

وان�����������ط�����������وى ق�����ل�����ب�����ي اأ����������ش���������ي���������رًا ف���������ي ي��������دْي��������ْك

ه�����������ل ت�����������ران�����������ي اأرت�������������ق�������������ي ع���������������������ّزًا اإل���������ي���������ْك

ع�����ل�����ي�����ْك م�������ق���������������ش�������وٌر  ال����������ع����������زِّ  م����������ن����������اُل  اأم 

روْب ي����������������������ا م�������������������������ن�������������������������ارًا ل�������������������������ل�������������������������دُّ

ي��������ا ��������ش�������راج�������ًا ���������ش��������اَء ف��������ي ُع��������م��������ِق ال������ق������ل������وْب

ال��������ح��������روْب اأف������������������الَك  زاَن   
)2(

��������ن��������ان��������ًا ���������شِ ي��������ا 

������م������اْء ي���������ا م������ع������ي������ن������ًا ع������������بَّ م���������ن ن��������ب��������ِع ال�������������شَّ

ي������������ا ع�������������������الًء �������������ش������������اَر ف������������خ������������رًا ل�������ل�������ع�������الْء

ي���������ا ��������ش�������ي�������اًء ���������ش��������عَّ ف���������ي ع��������م��������ِق ال�����ف�����������ش�����اْء

����������م����������ا ي�������������������ا ����������������ش���������������ن���������������اًء ف�������������������ي ال���������������������شَّ

م������ا ه������������فَّ ن������ح������و�������س االأْف�����������������������ِق ي�������رق�������ى ب������ال������دِّ

هْل ق�شيْت

ه����������ْل ح��������������واَك ال������ل������ح������ُد ف�������ي ِج�������ْل�������ب�������اِب َم������ْي������ْت

ه�����������ُر ف������ي������م������ْن ق���������د ط������وى ه�����������ْل ط�����������������واَك ال�����������دَّ

��������وى ه���������ل رم������������������اَك ال����������ك����������وُن ف���������ي غ���������������وِر ال��������نَّ

ه����������ل ن����������ع����������اَك االأْف�������������������������ُق ب�������������������درًا ق�������������ْد ه�������وى

األُف ال...

ق���������ال���������ه���������ا ال���������������ب���������������اري ت���������ع���������ال���������ى ل������ل������َم������ال

اأن���������������������َت ح��������������يٌّ ف�����������ي م��������������دى االأع������������ل������������ى َع�������ال
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ال�������������وال اأث���������������ب���������������تَّ  اهلِل  ���������ش��������ب��������ي��������ِل  ف�������������ي 

ي���������ا ُرب��������������������وَع ال����������ك����������وِن ������ش�����ي�����ح�����ي: ق���������د اأت���������ى

ل��������ل��������ِج��������ن��������اِن ال�����������ُغ�����������رِّ ف����������ي ُح�������������������ش���������ٍن، ف����ت����ى

���������َت���������ا... م���������يِّ ت������ح�������������ش������ب������وُه  ال  ������������ق������������وا...  ف������������اتَّ

���������������������������ُه ح����������������يٌّ ب������������ف������������ردو�������������سِ ال��������خ��������ل��������وْد اإنَّ

��������ع��������م��������اَء ف���������ي ع������ي�������������سٍ رغ������ي������ْد ُي���������������������رزُق ال��������نَّ

������ُج������وْد ل������ل�������������شُّ ي��������ه��������وي  ال�����������ك�����������وِن  ربِّ  ع��������ن��������َد 

������ع������وْد ������������ال وي���������رق���������ى ف���������ي �������شُ ي������ح������م������ُل االأ�������������شْ

ال���ج���ب���ي���ْن الأْالُء  ال�����ق�����د������سِ  ف��������ِق 
ُ
ب��������اأ ن�����ج�����ٌم  �������������ُه  اإنَّ

��������������ُه ف����ي���������سُ ع������ط������اٍء ف������ي ِغ�������ط�������اٍء م������ن َح����ن����ي����ْن اإنَّ

�������������ُه �������ش������وُت ِج���ن���ي���ْن �����������ه ������ش�����رَخ�����ُة ح�����ي�����ف�����ا... اإنَّ اإنَّ

�����ك�����ال�����ى... رْج����������ُع ت����رن����ي����ِم االأن�����ي�����ْن ����������ه دم��������ُع ال�����ثَّ اإنَّ

ال����ع����ي����وْن ُه�����������دَب  ي���ع���ت���ل���ي  م������ج������ٍد،   
)3(

ُة ُدرَّ �����������ه  اإنَّ

، ت���ك���ت���وي م����ن����ُه ال���ُح�������ش���وْن
)4(

�����������ُه ف������ار�������سُ ع��������������وٍد اإنَّ

�شيِّدي

)5(

ال��������َق��������ْه��������ق��������َرى رج��������ع��������ُت  اإْن  ت�����ُل�����م�����ن�����ي  ال 

رى ال�������������ذُّ اأرق���������������ى  اأْن  ال���������ي���������وَم  ع��������ج��������زُت  ق��������د 

ْف�����������������������������َق م��������ْل��������ًك��������ا ل�������ل�������ورى
ُ
واع��������ت��������ل��������ْي��������َت االأ

لْم اأُقْل

�����������ن�����������ي ق����������د ��������ش�������غ�������ُت ���������ش��������ع��������ًرا ب�����ال�����ق�����ل�����ْم اإنَّ

م�����������ْم
ُ
ع�����������ن �������ش������ه������ي������ٍد ب�����������������اَت ف�����������خ�����������ًرا ل�����������الأ

ب�������������ْل ن���������������ش�������ي�������ًدا ف����������ي ق�������راط�������ي���������������سِ االأل����������������ْم

ودْم اأوراًدا  ب��������������ال��������������ق�����������ل��������������������ِب  ���ش��������������غ��������������ت��������������ُه 

ي����ف����ي����ْد اأو  ُي��������ج��������دي  ������ع������َر  ال�������������شِّ ظ������ن������ن������ُت  م��������ا 

ي������������ذوْد ع�������ج�������ٍز  ع���������ن  م������������ِع  ال������������دَّ ����������ش���������الَح  اأو 

ف����������ال����������م����������ن����������ادى الن������������ه������������ائ������������يُّ ال�������������وج�������������وْد

�����������������������ُه ب��������ي��������َن ال���������ب���������راي���������ا م�������ح���������������سُ ج����������وْد اإنَّ

ال�����������ش�����ه�����ي�����ْد!  � دن��������ي��������اَن��������ا  ُك��������������لَّ  ي���������ا   � �����������������ه  اإنَّ

مهداة بمنا�شبة يوم ال�شهيد اإلى كّل �شهيٍد �شقط  (1 )

في �شاحة القتال مع العدو االإ�شرائيلي.

ال�شنان: ن�شُل الرمح. (2 )

ة. المق�شود ال�شهيد محمد الدرَّ (3 )

المق�شود ال�شهيد فار�س عودة. (4 )

القْهقرى: الرجوع اإلى الوراء. (5 )

الهوام�ض
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ــهادية..! اإ�شت�ش
فاطمة املبّدر

مهداة لكل عذراء تزوحت �شهيداً حياً.. فقا�شمته 

الثواب، وكتبها اهلل في كتب ال�شهداء: ا�شت�شهادية.

م�صهد    1   : لقاء 

ابت�شَم والدي مرتبكًا، وقال اإن عري�شًا 

طلب يدي. 

ارت��ج��ف ق��ل��ب��ي، وام��ت��الأ خ���ّداَي 

اح���������م���������رارًا.. 

فدخلت  وخجلت. 

ودخلت  غ��رف��ت��ي 

معي كل اأحالمي الكبيرة. 

خلف  م��ن  ال�شمع  اأ���ش��ت��رق  كنت 

الخروج،  على  اأج��روؤ  اأن  دون  الباب 

هو  عري�شي  اإن  الأم��ي  يقول  ف�شمعته 

جواد.. 

.. كما توقعت.. وتاأملت! 

فكانت فرحتي ال تحويها حدود. 

ك���ان ي��وم��ًا رائ���ع���ًا. ف��ج��واد كان 

تكون  اأن  التي دعوت اهلل  ال�شفات  يحمل 

في  اإليه  تعرفت  حين  لذلك  زوج��ي.  في 

يكتب  لو  تمنيت  القرية  ن�شاطات  اإح��دى 

�شرًا  اأمنيتي هذه  اأبقيت  ولكني  لي.  زوجًا 

بها  يعرف  ولم  االأ�شرار.  عاِلم  وبين  بيني 

حتى جواد.. 
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في  ي��وم��ًا  اأق���راأ  اأن  ا�شتطعت  ولكني 

خلف  اأخفاه  ما  �شرعان  اإعجابًا،  عينيه 

بين  يكون  حين  المعهودة  جبينه  تقطيبة 

االأخوات. 

�شرًا  اأح��ل��م  واأن���ا  الحين  ذل��ك  وم��ن��ذ 

اإلى بيتنا، ويخبرني  بيوم يعود فيه والدي 

ح�شل،  وق����د  ي�����دي،  ط��ل��ب  ج������وادًا  اأن 

دفتر  في  عيدًا  اليوم  هذا  اأ�شميت  لذلك 

مذكراتي. 

م�شت االأ�شابيع ثقيلة علّي، فقد تاأجل 

ب�شبب  ع��دي��دة  م���رات  لنا  زي��ارت��ه  م��وع��د 

الموعود �شرعان ما  اليوم  ان�شغاله. ولكن 

اأتى، وجاءنا زائرًا. �شعرت بارتباك �شديد 

االأول  اللقاء  وك��ان  وال���دي،  ن��ادان��ي  حين 

الر�شمي بيننا يكلله الخجل. ا�شتطعت اأن 

اأخذ  قد  التوتر  فراأيت  اإليه  نظرة  اأ�شترق 

منه بع�شًا من ان�شراحه، ولكنه زاده هيبة 

محببة. 

اأعطيت  حتى  ط��وي��ل  زم��ن  يم�س  ل��م 

لعقد  موعٍد  تحديد  قبل  ولكنه  موافقتي، 

معي  يجل�س  اأن  وال��دي  من  طلب  ال��ق��ران 

ال�شيء  لدقائق.  �شامتًا  ظل  انفراد.  على 

الذي خلق في قلبي مخاوف كثيرة، ومالأت 

عقلي الت�شاوؤالت.  

وقلت  التردد،  من  ب�شيء  اإليه  نظرت 

له: 

من  هل  بكلمة..  بالي  طمئن  »خيرًا.. 

مكروه..؟«

ابت�شم بهدوء، وكان كاأنه انتبه اإلى اأن 

�شمته طال. وقال: 

»ق��ب��ل ال��ع��ق��د، ه��ن��اك اأم���ر اأح���ب اأن 

اأخبرك به«

من  تزيد  منه،  تخرج  كلمة  كل  كانت 

توتري وهواج�شي.

»تف�شل، اأنا اأ�شمعك«

�شمت قلياًل.. ثم قال بعد هنيهة:

»تعرفين طبيعة عملي. لذلك ربما لن 

تعي�شي معي كما كل البنات. ربما ت�شتاقين 

اأو  االآن،  تعي�شينها  التي  الرفاهية  لحياة 

تتعبك...  قد  التي  الواجبات  من  تملين 

ت��واج��ه��ي��ن واق��ع��ًا م��ري��رًا لكونك  ورب��م��ا 

وحدك...  كبيرة  م�شوؤوليات  �شتتحملين 

اأمام  لتكوني  يومًا  ت�شتيقظين  قد  اأو... 

اأن��ك �شرت  ���ش��رت..  اأن��ك  م��رة،  حقيقة 

وحيدة«.

�شمت.. و�شمّت.. 

»مذ راأيتك اأول مرة، تمنيت اأن تكوني 

اأن  اأري��د  ال  كثيرًا،  اأع��زك  والأن��ي  زوجتي، 

اأظلمك...«.

لم اأجد نف�شي اإال واأنا اأقاطعه قائلة:

»من قال اإنك تظلمني..؟«.

خجاًل،  ف�شكّت  نف�شي،  اإل��ى  وانتبهت 

قول  على  ت�شجعني  كانت  نظراته  ولكن 

لما  معار�شتي  ينتظر  كان  كاأنه  المزيد، 

يقوله، الأزيل كل هواج�شه واأريحه.

»اإن اهلل لم يكتب الجهاد عليكم فقط، 

فال تحتكروه..«.

وزادت وجنتاي احمرارًا. وبقيت اأفرك 

يدي باالأخرى... ثم ا�شترقت النظر اإليه، 

فراأيت ارتياحًا قد �شكن وجهه، وابت�شامة 

خفية غيرت كل جو المكان.  

حدد هو ووالدي يومًا للعقد، بعد �شهر، 

الأن اأمامه رحلَة مرابطٍة بعد اأيام. 

كانت تلك االأيام دهرًا..!
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م�صهد    2   : دموع

�شيء  ك���ل  اأن  »اأخ����ب����روه����ا 

انتهى..«.

وجعين  ي�شارع  متاأوهًا  قال 

�شكناه. 

ربما  لتقرر.  فر�شة  »اأعطها 

كنت تتوهم«.

�شمت اإال من الدموع. وقلبه المتفطر 

ال يدري ما يعمل. 

».. اأتوهم... ليته وهم..«.

لقد كان عقد القران مقررًا بعد اأيام، 

لوال هذه الحادثة التي جعلته يقف م�شوؤواًل 

اأ�شا�شه.  من  االأم��ر  ن�شيان  منهم  ويطلب 

راف�شًا اأن تراه كي ال ت�شعف، وي�شعف. 

دخل الطبيب ونظر في عيني مري�شه. 

فالذين  ي�شعف،  اأال  منه  يطلب  كان  كاأنه 

مثله ال يليق بهم االإنحناء. 

»ما راأيك دكتور...؟«.

»ق��ل ل��ي ي��ا ج���واد، م��ا ال���ذي يجعلك 

هكذا؟«.

اأعطيها  اأم  اأنهي كل �شيء بيننا،  »هل 

واأعطي نف�شي فر�شة«.

يدور  م��ا  فهم  لقد  الطبيب،  �شمت 

اأي  ترى  اأمامه.  ال��ذي  ال�شاب  خلد  في 

عظمة ت�شكنه.. ال يبالي ب�شعود الجبال 

والمرابطة، وتك�شر فوؤاده نظرة انك�شار قد 

يراها تعلو وجه خطيبته اإن راأته، ويخاف 

اآخر نظرة يراها منها،  اأن تكون تلك  من 

وتختفي من حياته... 

»ت�������رى ه����ل ���ش��ت��ق��ب��ل ب����ي ه���ك���ذا، 

مقعدًا..؟«.

نظر الطبيب في عينيه وابت�شم:

»وهل تقبل اأنت اأن تدّمر اأمانيها دون 

اأن تعطيها فر�شة؟«.

»ولكني اأخاف...«.

»ال اأعتقد اأنك اخترت امراأة من هذا 

النوع. اأظنها مثلك.. مجاهدة«.

مالأها  وق��د  ال��غ��رف��ة،  الطبيب  غ���ادر 

ال�شاب  ذاك  جواد،  قلب  في  جديدًا  اأماًل 

المقاوم.. 

والذي بات اليوم م�شلواًل. 
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م�صهد    3   : ابت�صامة

م�شى يوم ثقيل على اإخبار الطبيب لي 

بما ح�شل له. 

حينها رن الهاتف، فراأيت نف�شي اأرك�س 

نحوه بال وعي. ظننته �شيكون جوادًا، عاد 

تائقًا للتذكير بموعد العقد. ولكني �شمعت 

كان  اندفاعي.  فخّف  �شوته  غير  �شوتًا 

ثم  اأك���ون،  من  �شاأل  يخاطبني.  الطبيب 

واأنه  الم�شت�شفى،  في  ج��وادًا  اأن  اأخبرني 

ياأمل مني الح�شور لعيادته. 

بقيت على اأع�شابي. 

ظن  واإخاله  اأع�شابه.  على  هو  وبقي 

اأني ما عدت اأريده، مع اأن ذلك كان اآخر 

ما فكرت به. 

ول��ك��ن��ي ك��ن��ت اأن��ت��ظ��ر وال���دي 

الذي ا�شطر لل�شفر بع�س 

بفارغ  انتظرته  ي���وٍم. 

�����ش����ب����ري. وح���ي���ن 

نحوه  رك�����ش��ت  ع���اد 

مخفية  واأخ���ب���رت���ه، 

دمعات عيني. 

ال�شيارة. طلبت  ركبنا 

من والدي اأن ي�شتري وردًا ويحمله، 

اأت���وق  ك��ن��ت  الم�شت�شفى.  اإل���ى  وت��وج��ه��ن��ا 

تخذلني  اأن  اأخ��اف  كنت  ولكني  لروؤيته، 

دمعاتي فتنهمر غ�شبًا عني اأمام الجميع، 

وتحرجني. 

امتالأ  ق��د  قلبي  ك��ان  غرفته.  دخلنا 

رجفة غريبة، وعيناي تهربان من لقاء ال 

ت�شف طبيعته الكلمات. 

وراأيته...

متحرك،  كر�شي  على  جال�شًا  ك��ان 

ففهمت باقي ف�شول الحكاية التي ابتداأها 

راأي����ت ه���روب نظراته  ال��ط��ب��ي��ب، وح��ي��ن 

وارتباك االأ�شئلة في عينيه، ابت�شمت وقلت 

له بهدوء: 

فهل  العقد،  لميعاد  االأي��ام  اأعد  »كنت 

كنت تعدها معي؟«.

اأزالت كلماتي جباًل من الهم،  وكاأنما 

فابت�شم وقال: 

»لم اأ�شاأ اأن اأحتكر الثواب وحدي، هل 

تقبلين م�شاركتي اإياه؟«.

كالعادة،  اح��م��رارًا  وجنتاي  بغت  �شُ

بي..  مفتخرًا  كتفي  على  وال���دي  ف��رّب��ت 

اأيتها  »ب���ورك���ت  ق����ال:  ���ش��م��ع��ت��ه  وك���اأن���ي 

االإ�شت�شهادية...«.
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ك�شكول االأدب
في�صل الأ�صمر

P من بالغة الر�صول الأكرم

- قال P: »َواَل َتَكلَِّم اْلَيْوَم ِبَكالٍم َتْعَتِذُر ِمْنُه َغدًا، َواْخُزْن ِل�َشاَنك« )�شنن ابن ماجة 

2: 1396(: في هذا القول ا�شتعارٌة، والمراد بخزن الل�شان حفظ فلتاته، حّتى ال ي�شرع 

الل�شان عن ذلك مقام  اإلى ما ت�شوء عاقبته، فجعل عليه واآله ال�شالة وال�شالم �شبَط 

دفع  اأو  منفعة،  جرَّ  فيما  اإاّل  ُينفق  فال  ُيحفظ  الذي  المال  مجرى  فاأجراه  له،  الخزن 

ة. م�شرَّ

 :)49 اْلَمْوِت« )تحف العقول:  ْحَبَة  �َشاَء �شُ
َ
اأ َفَقْد  َجِلِه 

َ
اأ ِمْن  َغدًا  َعدَّ  »َمْن   :P - قال 

ه P جعَل الموَت رفيقًا مالزمًا لالإن�شان، وجعل من اغتّر بطول  وهذا القول مجاٌز؛ الأنَّ

االأولى  اإذا كان  الم�شاحب،  الرفيق  اأ�شاء �شحبة ذلك  بمنزلة من  وات�شاع مهله،  اأجله 

اأن يعتقد اأنَّه غير مفارق له، واأنَّ المدى بينهما غير وا�شع.

فائدة اإعرابية:

ُدوَنك: ا�شُم ِفعل اأمر بمعنى ُخْذ يقال: »ُدوَنَك الكتاَب« اأي ُخْذه، وفاعله اأنت والكاُف 

للخطاب والكتاب مفعوله.

اعُة َبْغَتْة} )االأنعام: 31( {اأخذناهم  َبْغَتَة: منها قوله تعالى: {َحتَّى اإذا جاَءْتُهُم ال�شَّ

دٌر  َم�شْ هو  وِقيل:  باِغتًة  اأْي  الحال  مو�شِع  في  واإعرابها: م�شَدر   .)44 )االأنعام:  َبْغَتًة} 

لِفعل َمْحذوف اأي َتْبَغُتُهم َبْغَتًة.
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قال ال�صعراُء

قال ال�شاعر االأندل�شي عبد الغّفار االأخر�س:

 بها
ً
راك��ف��ى ال��م��رَء ف��ي االأي����ام م��وع��ظ��ة  تب�شّ ق���د  ل��م��ن  ف��ي��ه��ا   

ً
وت��ب�����ش��رة 

نفو�شنا ال���م���ن���ون  ت��ل��ق��ى  اأْن  ب���د  ول����و اأّن����ن����ا ع�����ش��ن��ا زم����ان����ًا واأع�������ش���راوال 

ب���م���روره���ا ت�����زل  ل����م  ال���ل���ي���ال���ي  ت�������ش���ّل ع���ل���ي���ن���ا ب�����االأه�����ّل�����ة خ��ن��ج��راواإنَّ 

مفترىاأُت����ط����م����ع����ن����ا اآم������اُل������ن������ا ب���ب���ق���ائ���ن���ا ه���ن���ال���ك  م����ا  ح����دي����ٍث  ب���ك���لِّ 

َت�����َدْع ل���م  ل���ك  اأب�����ا  ال  ال��م��ن��اي��ا  واإنَّ 
)1(

ذعرا
ُ
واأ اأري���َعَ  م��ا  �شربًا  النا�س  م��ن 

حميٍر اآل  م��ن   
)2(

االأقيال على  وقي�شرااأغ���ارت  الملوِك  ك�شرى  على  وج��اءت 

منيعة ح�������ش���ون  ع��ن��ه��ا  م��ن��ع��ت  ف���م���ا 
)3(

عرا ما  الخطب  فادح  من  ك�شفت  وال 

من غريب القراآن الكريم

 ،)113 )االأنعام:  بالآخرة}  يوؤمنون  الذين ل  اأفئدة  اإليه  {ولت�شغى  تعالى:  قال 

ملُت  فالن:  اإلى  واأ�شغيُت  للغروب،  مالت  �شغوًا:  ال�شم�س  �شَغِت  يقال:  الميل.  ال�شغو: 

ب�شمعي نحوه، ويقال: �شغوُت اإليه اأ�شغو، واأ�شغي، �شغوًا و�شغيًا.

عن  الخارُج  الغ�شُن  نُو:  ال�شِّ  .)4 )الرعد:  �شنوان}  وغير  {�شنوان  تعالى:  قال 

وجمعه:  �شنواِن،  والتثنية:  اأبيه،  �شنُو  وفالٌن  نخلٍة،  �شنوا   هما  يقال:  ال�شجرة،  اأ�شِل 

�شنواُن. 

- قال تعالى:  {ولو ن�شاء لطم�شنا 

الطم�س:    ،)66 )ي�س:  اأعينهم}  على 

اأي�شًا:  تعالى  وقال  بالمحو.  االأث��ر  اإزال��ُة 

)يون�س:  اأموالهم}  على  اطم�ض  {ربنا 

88(، اأي: اأزل �شورتها.
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اأخطاء �صائعة

ال  فالن  يقال:  اأن  وال�شحيح  بذلك،  يكترث  ال  فالن  يقال: 

يتعدى  وال  بالالم  يتعدى  »اك��ت��رث«  الفعل  الأن  لذلك،  يكترث 

بالباء.

غير  ق��ول  وه��ذا  النا�س:  لخدمة  نف�شه  �س  كرَّ ف��الن  يقال: 

ولي�س  العربية  اللغة  في  معاٍن  عدة  �س«  »كرَّ لفعل  الأن  �شحيح، 

ومن  ال�شابق.  القول  في  المق�شود  المعنى  اإلى  ي�شير  ما  منها 

هذه المعاني: كّر�س البناء: اأ�ّش�شه، وكّر�س االأ�شياء: �شمها اإلى 

بع�شها البع�س.

د بذلك اأنه وجد  يقال: ارتاح فالن في المكان: ويق�شَ

راحته في المكان، وال�شحيح اأن يقال: ا�شتراح فالن في 

مثاًل:  نقول  اآخر،  معنى  فله  »ارت��اح«  فعل  اأما  المكان. 

ارتاح فالن لالأمر اأي:  ن�شَط و�ُشرَّ به.

اأن  وال�شحيح  اللبنانية،  االأنهر  اأ�شماء  �شمِّ  يقال: 

يقال: اذكْر اأ�شماء االأنهر اللبنانية، الأن الفعل »�شّمى« يعني: جعل 

لل�شيء اإ�شمًا، وجعُل االإ�شم لل�شيء ال يعني ذكَر ا�شمه.

يقال: اأف�شح فالن لفالن مكانًا ليجل�س، وال�شحيح اأن يقال: 

ف�شح له مكانًا.

يقال: فالن لديه كلل ب�شبب كثرة العمل، ويق�شدون بالكلل: 

التعب. وال�شحيح اأن يقال: الكالل، اأما كلمة »الكلل« فمعناها: 

الحالة، يقال: فالن بكلل حزن اأي في حالة حزن.

واألحَف، وال�شحيح  اأي واظَب  الم�شاألة،  لحَّ فالن في  يقال: 

. ويقال: فالن لحوح، وال�شحيح اأن يقال: فالن ُمِلحٌّ  اأن يقال: األحَّ

اأو ملحاٌح.

يقال: واروا الميَت التراب، وال�شحيح اأن يقال: واروا الميت 

في التراب، الأن فعل »وارى« يتعدى بحرف الجر في. يقول اأمير 

»َحتَّى   :P الر�شول  وف��اة  عن  يتحدث  وه��و   Q الموؤمنين 

ِريِحِه«. َواَرْيَناُه ِفي �شَ
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كلمات عامية اأ�صلها ف�صيح

فيما يلي بع�س الكلمات التي ي�شتعملها النا�س في حياتهم اليومية 

ولها اأ�شل في اللغة الف�شحى:

فة عن كلمة  ت�شتعمل العامة كلمة حّدوتة بمعنى الق�شة، وهي محرَّ

حدوثة« الف�شيحة.
ُ
»اأ

من  رماه  اأنه  ذلك  من  ويق�شدون  ال�شيَء،  »حدَف«  العامة:  تقول 

اأو  �شرَب  ومعناه:  »ح��َذَف«،  الف�شحى  العربية  في  الفعل  واأ�شُل  يده، 

رمى.

هو  ت��ق��ول:  كما  عليه.  َق  �شيَّ اإذا  ف��الن��ًا،  ح�شَر  العامة:  تقول 

في  الفعل  ومعنى  يجده.  فال  المال  اإلى  بحاجة  كان  اإذا  مح�شور، 

يقول  ما.  جهٍة  اإلى  و�شاقه  جَمَعه  ال�شيَء:  ح�شَر  الف�شحى:  العربية 

.)47 )الكهف:  اأََحًدا}  ِمْنُهْم  ُنَغاِدْر  َفلَْم  {َوَح�َشْرَناُهْم  تعالى:  اهلل 

منه  يرجو  الأم��ٍر  ا�شتعطفه  اإذا  ف��الن،  على  َم  َتَح�شَّ العامة:  تقول 

ق�شاءه. وقد يكوُن اأ�شُل هذا اال�شتعمال من الح�شمة، اأي الحياء، فكاأنه 

حمله على اأن ي�شتحي من رّده له لكثرة ا�شتعطافه.

خيَف
ُ
ذِعَر: اأ

ُ
( 1) اأ

االأقيال: الروؤ�شاء اأوالملوك (2 )

عرا: اأ�شاب (3 )

الهوام�ض

75

م
 2

00
9 

ي
ن
ثا

ل
 ا

ن
ي
ر

�ش
ت
 /

 2
18

د 
د

ع
ل
ا



التدريب  ع��ب��ر  الأط���ف���ال  ع��م��ل 

المعّجل:

التي  المعجل  التدريب  فكرة  برزت 

ال  ِحرفية  تدريبية  دورة  للطفل  تقدم 

العمل  اإلى  بعدها  ينطلق  ال�شنة،  تتجاوز 

مت�شلحًا بمهارات وحقوق و�شهادة تحميه 

ال�شارع..  وظلمة  العمل  رب  ج��ور  م��ن 

ففي  كله.  يترك  ال  جله  يدرك  ما  ولكن، 

في  اأظهرته  اآخ��ر،  م��اأزٌق  التدريب  هذا 

التدريب  هو  �شليطة،  نزهة  د.  حديثها 

تعيق  التي  الخطيرة  االأعمال  بع�س  على 

نمو الطفل، وتوؤذي �شحته. واإن كان هذا 

للطفل  م  يقدِّ اأخرى  جوانب  في  التدريب 

اإلى  انطلق  ل��و  يمتلكها  ك��ان  م��ا  فر�شًا 

اإح�شا�شه  الوحيد  و�شالحه  العمل  �شوق 

مبكرة،  �شن  ف��ي  العمل  اإل��ى  بالحاجة 

م��ك��اف��ح��ة عمل  ن�����ش��اأت وح����دة  ل��ذل��ك، 

على  للعمل  العمل،  وزارة  في  االأط��ف��ال 

مدار�شهم،  من  االأطفال  ب  ت�شرُّ تجنب 

���ش��م��ان حقوقه  ع��ل��ى  ت��ع��دي��ل  اأق���ل  وف��ي 

لي�س  مما  بدَّ  ال  كان  اإن  عمله،  وتر�شيد 

اأثبتت تجربة مكافحة عمل  . وقد  منه بدٌّ

نجاحها  المعجل  التدريب  عبر  االأطفال 

االإمداد  مركز  مدير  لنا  عر�شه  ال��ذي 

والتفا�شيل  المعّجل.  للتدريب  المهني 

التالية: االأوراق  في 

مكافحة عمل االأطفال! 

درهم الوقاية قبل قنطار العالج...

ولء اإبراهيم حمود

اأكثر  المرجو  وم�صتقبلنا  الجميل؛  حا�صرنا  لأنهم 

نرف�ض  الأر�����ض،  على  تم�صي  اأك��ب��ادن��ا  لأن��ه��م  ج��م��اًل، 

باأحا�صي�صنا الم�صوؤولة ل الحالمة، اأن يم�صوا على اأر�ض 

ك�صيحة  اأحالمًا  عليه  يجرجرون  ق��ذر،  و�صارٍع  وع��رة 

طفولٍة  �صواد  الأ�صود  اإ�صفلته  على  ويتركون  عاجزًة، 

مه�صمٍة بين مطرقِة الفقر و�صندان الإهمال الحكومي.. 

حماية  اأ�صحابها  اأراد  ��رة،  خ��يِّ جهوٌد  تداعت  لذلك، 

بون من مالعب طفولتهم ومدار�صهم  اأطفالنا الذين يت�صرَّ

برامج علمية  في  الن�صجام  ي�صتطيعون  و�صفوفهم، ول 

مها التعليم المهني. مكثفة، وعملية كالتي يقدِّ
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الأطفال،  عمل  مكافحة  وح��دة 

مهام واإنجازات:

)رئي�شة  �شلِّيطة  نزهة  د.  ثت  تحدَّ

وح���دة م��ك��اف��ح��ة ع��م��ل االأط���ف���ال في 

اًل عن تاريخ اإن�شاء  وزارة العمل( مطوَّ

ها  ومهامِّ ال��وح��دة،  ه��ذه 

فمنذ  اإن��ج��ازات��ه��ا.  واأه���م 

 2001 ع�����ام  اإن�������ش���ائ���ه���ا 

العمل  ب�������وزارة  م��م��ث��ل��ًة 

اللبنانية،  الحكومة  ع��ن 

اتفاقيات  ع��دة  وتوقيعها 

قدرات  تعزيز  اإلى  تهدف 

مكافحة  ع��ل��ى  ال��ح��ك��وم��ة 

اأ�شواأ اأنواع عمل االأطفال، 

مبداأين  ع��ل��ى  ارت���ك���زت 

التن�شيق  هما:  اأ�شا�شيين، 

�شات  الموؤ�شَّ ج��م��ي��ع  م��ع  ال���وح���دة  ع��ب��ر 

مدني  مجتمع  م��ن  ل��ب��ن��ان  ف��ي  ال��ع��ام��ل��ة 

الت�شريعات  لتعديل  اأهلية..  وجمعيات 

العمل  اتفاقيات  مع  لتن�شجم  الوطنية 

قدرة  تعزيز  على  العمل  ثانيًا:  الدولية، 

مفت�شي  تدريب  خالل  من  العمل  وزارة 

من  االأطفال  �شحب  كيفية  على  ال��وزارة 

وقد  اأعمالهم.  اأن��واع  اأ���ش��واأ  اأماكن 

من  م��ادي  بدعم  ال��وح��دة   اأن�شئت 

الدولية،  العمل  منظمة 

اإلى  فيها  العمل  وانق�شم 

لت  موِّ االأول��ى  مرحلتين: 

الفرن�شية،  الحكومة  من 

العمل  وزارة  من  والثانية 

المرحلة  اأم���ا  ال��ت��رك��ي��ة، 

الثالثة فما زالت م�شروعًا 

مكتب  ف��ي  ال���در����س  ق��ي��د 

لة  مموَّ وهي  العمل،  وزير 

االيطالية. الحكومة  من 

ح��م��اي��ة اأط��ف��ال��ن��ا 

التزام اأمام اأنف�صنا اأوًل:

فريق  ت�شكل  االأول�����ى،  ال��م��رح��ل��ة  ف��ي 

�ُشكل  وقد  االأطفال،  عمل  يكافح  اإ�شرافي 

بمر�شوم وزاري رقم 15559، ليليه مر�شوم 

مر�شوم رقم 700 يحظر 

ا�شتخدام االأحداث 

)ال�شغار( قبل اإتمامهم 

ال�شابعة ع�شرة في 

االأعمال التي ت�شكل 

خطرًا على نمو الطفل 

واأخالقياته.
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وزاري اآخر وقعه الرئي�س لحود اأيام الوزير 

وهي   ،)2005 االأول  )كانون  طراد حمادة 

ال�شوؤون  وزارات  عن  ممثلين  ت�شم  لجنة 

والداخلية،  وال�����ش��ح��ة،  االج��ت��م��اع��ي��ة، 

وال��ت��رب��ي��ة، وال�����ش��ن��اع��ة، وق����وى االأم���ن 

الداخلي، وال�شمان االجتماعي، والمجل�س 

االأعلى للطفولة. ولكل دوره المفيد ح�شب 

في  مرة  دوري��ًا  تجتمع  وهي  اخت�شا�شه. 

لمجل�س  ال�شنوي  تقريرها  وترفع  ال�شهر، 

�شن  تعديل  على  عملت  وق��د  ال���وزراء. 

�شنوات   8 من  اال�شتخدام 

مع  ان�����ش��ج��ام��ًا   �  13 ل�شن 

اتفاقية العمل الدولية 138 

و99،   96 ع���ام  ال�����ش��ادرة 

رقم  المر�شوم  �شدر  وق��د 

700 الذي يحظر ا�شتخدام 
قبل  )ال�شغار(  االأح���داث 

ع�شرة  ال�شابعة  اإتمامهم 

ت�شكل  ال��ت��ي  االأع���م���ال  ف��ي 

وقد  واأخالقياته،  الطفل  نمو  على  خطرًا 

�شادق لبنان على االتفاقيات: 182 � 183 � 

188 في 2001 � 2002. وبذلك، بات ملزمًا 
ترى  تقدم،  ما  كل  خالل  ومن  بتطبيقها. 

اأنف�شنا واأمام  اأمام  اأنه التزام  د. �شليطة: 

اأطفالنا وم�شتقبلهم، قبل اأن يكون التزامًا 

الت�شديق  تمَّ  وبذلك،  دولية.  اأمام جهاٍت 

القانون  بموجب   182 رقم  االتفاقية  على 

 183 واالتفاقية   .2001 اآب   2 بتاريخ   335
رقم  القانون  بموجب   2002/6/5 بتاريخ 

�شن  االتفاقيتان  هاتان  دت  حدَّ وقد   .400
دت اأ���ش��واأ اأن���واع عمل  اال���ش��ت��خ��دام، وع���دَّ

االأطفال، وق�شمتها في اأ�شكال: م�شروطة، 

في  واردة  وه��ي  م�شروطة،  غير  واأخ���رى 

 لالتفاقية، )اأ � ب � ج( هي اأعمال 
)3(

المادة 

باتجار  الطفل  كا�شتخدام  غير م�شروطة، 

في  ودمجه  اإباحية،  واأعمال  المخدرات، 

وهي  جبري  لعمل  بيعه  م�شلحة،  نزاعات 

بدون  م�����ش��روط،  غ��ي��ر  ب�شكٍل  م��رف��و���ش��ة 

تعديل، غير قابلة للنقا�س اأو للحذف.

ون�صر  التعريف  في  الوحدة  دور 

الوعي:

الدولة  اأعطت  »د«،  البند  وف��ي 

االأع����م����ال  ت���ح���دي���د  دور 

وارد  ت��ح��ت  وخ��ط��ورت��ه��ا، 

وهي   ،190 رق��م  التو�شية 

االتفاقية  ق���وة  ت��م��ل��ك  ال 

لكنها تعتبر دلياًل اإر�شاديًا 

اأولت  وق��د  لها،  تطبيقيًا 

بالفتيات،  خا�شًا  اهتمامًا 

وق��������د اع�����ت�����ب�����رت ه����ذه 

االت��ف��اق��ي��ات ال��ط��ف��ل من 

الثامن ع�شر،  اإلى نهاية عامه  �شن �شغره 

واأ�شرت على �شرورة اتخاذ تدابير فورية، 

اإلى  ب��ال��دخ��ول  ال����وزارة  لمفت�شي  ت�شمح 

اأماكن العمل، الور�س والم�شانع المخباأة. 

وبذلك، يكون دور الوحدة مزدوجًا مت�شعبًا 

مع الطفل وذويه و�شاحب عمله والجمعيات 

االأهلية. وقد عملت الوحدة على التعريف 

باالتفاقيات الدولية، ون�شر الوعي بحقوق 

الطفل، وعلى تطوير ا�شتراتيجيات وخطة 

العمل الوطنية، ولها دور اأ�شا�شي في و�شع 

تعر�س  اأخ��رى  خطط  ودرا���ش��ة  الخطط، 

الو�شع  مع  يتالءم  ما  تختار  الأنها  عليها، 

ال�شيا�شي واالأمني للبلد.

اأنجزنا حتى االآن ثالث 

دورات تدريب ل�شحب 

االأطفال من ال�شوارع، 

وتعديل قوانين 

عديدة، واأنجزنا درا�شة 

للمهن الخطرة.
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على  موجود  كل  ت�صاعد  الوحدة 

الأرا�صي اللبنانية

بطائفة  ي���وم���ًا  ال���وح���دة  ت��رت��ب��ط  ل���م 

معينة، وم�شروعها ي�شمل جميع الطوائف، 

النبطية،  )م�شروع  المحتاجة،  والمناطق 

ال�شمال، ال�شواحي(. وت�شيف د. �شليطة: 

طلب  للمنظمة  نرفع  اأن  ي��وم��ًا  منا  ُط��ل��َب 

ال�شمال،  في  االأطفال  لم�شاعدة  م�شروع 

فرف�شنا كوزارة وكوحدة، الأننا نطلب لكل 

لبنان، ال لمنطقة واحدة فيه. ُوجدنا اأ�شا�شًا 

والمعوق،  وال�شيخ  ال��م��راأة  لم�شاعدة 

ون�شاعد  االأط����ف����ال،  ع���ن  ف�����ش��اًل 

والعراقي  والفل�شطيني  ال�شوري 

الموجود على االأرا�شي اللبنانية. 

فني�س  محمد  ال��ح��اج  وال���وزي���ر 

يمتلك �شفافية كبرى في التعاطي 

اأنجزنا  وقد  كافًة.  المحتاجين  مع 

حتى االآن ثالث دورات تدريب ل�شحب 

قوانين  وتعديل  ال�����ش��وارع،  م��ن  االأط��ف��ال 

الخطرة.  للمهن  درا�شة  واأنجزنا  عديدة، 

وينتظر اإذن الوزير لن�شرها بهدف تعديل 

التدريب  بع�س  الأن   ،700 رق��م  المر�شوم 

بع�س  في  االخت�شا�شات  وبع�س  المهني 

اأ�شواأ  على  ت��درب  الحكومية  الموؤ�ش�شات 

اأنواع عمل االأطفال، دون اأن يعوا خطورتها 

ع��ل��ي��ه��م، م��ث��ل: م��ي��ك��ان��ي��ك ال�����ش��ي��ارات، 

مهنة  تاأمين  علينا  النجارة.  الكهرباء، 

م�شطر،  كطفل  ومهاراته  وبقدراته  الئقة 

�شعينا  ع��ن  ف�شاًل  اأوان����ه،  قبل  كرجل  ال 

الإعادته اإلى مدر�شته اأواًل.

موؤ�ص�صات نا�صطة وفاعلة:

موؤ�ش�شات  اأ���ش��م��اء  د.�شليطة  ت��ذك��ر 

كاريتا�س  مثل:  المجال  ه��ذا  في  نا�شطة 

وم��وؤ���ش�����ش��ة ري��ن��ي��ه م��ع��و���س ال��ت��ي طرحت 

خالل  من  االأط��ف��ال  لعمل  بدائل  م�شروع 

اأخذت  وقد  الم�شتدامة.  الخدمات  تعليم 

ر�شالة دعم من وزارة العمل والتربية عام 

اأربعة  حينها  اأخ��ذت  وق��د   ،2005  �  2004
ماليين دوالر، كان تمويلها من وزارة العمل 

للتعليم  فقط  مخ�ش�شة  وهي  االأميركية، 

بعدنا عن 
ُ
والتدريب المهني المعجل، وقد اأ

االإ�شراف على الم�شروع الأ�شباب �شيا�شية. 

العمل  منظمة  مع  بالتوازي  ح��ددت  وق��د 

للق�شاء  وطنية  ا�شتراتيجية  اإعالن  موعد 

وجود  مناطق  تحدد  االأط��ف��ال،  عمل  على 
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اأطفال عاملين وتوزيعهم المهني والعمري 

اال�شتراتيجية  هذه  اأعلنا  وقد  والجن�شي، 

مادية  ق���درات  امتلكنا  ول��و   .2005 ع��ام 

اأكبر، لدخلنا اإلى كل بيت ومنطقة. واالآن، 

�شكاوى  ذوي  اأطفااًل  الوحدة  في  ن�شتقبل 

وطالب اأبحاث، وقد اأن�شاأنا موقعًا الكترونيًا 

للوزارة،  م�شروعًا  زال��ت  ما  وحدتنا  الأن 

لقد  الوزارية.  الهيكلية  في  بعد  تدخل  لم 

اأن�شاأنا قاعدة بيانات )Data Base(، وهي 

حول  للمعلومات  هامًا  م�شدرًا  �شت�شبح 

مو�شوع مكافحة عمل االأطفال، مثل العمل 

في البويا والدهان. ثمة اأعمال الئقة مثل 

تعليم   � كمبيوتر  جمع   � الن�شائي  التزيين 

بعين  االأخ��ذ  مع  الخياطة،  الفتيات 

كل  واأع��راف  تقاليد  االعتبار 

اأن  اعتبرنا  وقد  منطقة، 

في  الفتيات  ا�شتغالل 

هو  م�شينة  اأع���م���ال 

من اأ�شواأ اأنواع عمل 

االأطفال.

ال��م��رح��ل��ة 

الثالثة � تاأهيل 

لحياة اأف�صل:

د.  اأع���ل���ن���ت 

�شليطة  ن���زه���ة 

ا�شتعداد الوحدة 

ل���ف���ت���ح ق����ن����وات 

جميع  مع  حوارية 

الإتمام  ال������وزارات 

من  الثالثة  المرحلة 

م�شروع �شحب الفتيات 

الخطرة  االأم����اك����ن  م���ن 

وت��اأه��ي��ل��ه��ن ل��ح��ي��اٍة اأف�����ش��ل، ���ش��رط توفر 

المناخ العام �شيا�شيًا واإداريًا. وقد وزعت 

على  العمل  وزارة  مع  ذلك  في  الم�شوؤولية 

االأ�شرة،  تنظيم  خالل  من  ال�شوؤون  وزارة 

من  الطفل  حماية  ت��ب��داأ  اأن  يجب  حيث 

الت�شرب اإلى ال�شوارع واإبقاوؤه في المدر�شة، 

وكذلك مركز الخدمات االإنمائية ال�شاملة. 

االإم���داد  بجمعية  �شليطة  د.  ه��ت  ن��وَّ وق��د 

الخيرية التي واكبت الم�شروع في بداياته 

وقد  ال��درج��ات،  الأق�شى  متعاونة  وكانت 

اعتبرتها من الجمعيات التي ت�شعى لخدمة 

وت�شعى  ال�شارع،  اإلى  خروجه  قبل  الطفل 

لحمايته اإذا ما ا�شطر اإلى ذلك. واأعلنت 

بالتعاطي  م�شداقية  االإم��داد  لجمعية  اأن 

االإن�شاني مع كل اأطفال لبنان.

عالم دور فاعل اأي�صًا: لالإ

قّلِة  ب���اإع���الن  �شليطة  د.  وخ��ت��ت��م��ت 

اإلى  وتوجهت  للطموح.  قيا�شًا  اأنجز  ما 

اهلل«  »ب��ق��ي��ة  ولمجلة  بالتحية  االإع����الم 

ال�شوء  ت�شليط  اإل��ى  و�شبقها  لمبادرتها 

اأهمية  على  واأك��دت  المو�شوع،  هذا  على 

م�����ش��روع مكافحة  ف��ي  االإع���الم���ي  ال����دور 

ع��م��ل االأط����ف����ال، ح��ي��ث ي��ك��ون االإع����الم 

االأطفال  اإل���ى  للو�شول  وك��ام��ي��را  ج�شرًا 

العاملين، لالطالع عن كثب على ظروفهم 

ومحاولة تح�شينها، اإنقاذًا لبراءة الطفولة 

غام�ٍس  م�شتقبٍل  ب��راث��ن  م��ن  المحرومة 

مجهول.

للتعليم  الإمداد  مركز  مدير  راأي 

المهني:

للتعليم  االإم�����داد  م��رك��ز  م��دي��ر  ي���رى 

ترم�س  محمد  الحاج  المهند�س  المهني 
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ممتاز،  م�شروٌع  هو  ل  المعجَّ التدريب  اأن 

ولكنه يواجه الم�شكلة ذاتها  التي يواجهها 

التعليم المهني التي تكمن في عدم متابعة 

االأهل �شوؤون اأوالدهم، فن�شطر لبذل جهٍد 

يتابع  كبير  ق�شم  ثمة  ال�شتيعابهم.  اأكبر 

عمل  لتاأمين  ونعمل  ويتخرجون  ال��دورات 

لهم عبر االأ�شاتذة الذين يدربونهم، وعبر 

جمعية االإمداد.

ي��الح��ظ ال���ح���اج م��ح��م��د ت��رم�����س اأن 

دورات  م��ن  تخرجوا  ممن  الكثيرين 

اأ�شبحوا  المعجل  التدريب 

بهم  خا�شة  �شركات  ذوي 

ب��ع��د دخ���ول���ه���م ال��م��وؤه��ل 

ل�شوق العمل، وهم يزورون 

معه،  وي��ت��ع��اون��ون  المعهد 

وحتى  ���ش��واه��م،  بتوظيف 

�شعوبة  اأية  �شادفتهم  اإذا 

في �شوق العمل يلجاأون اإلى 

الحاج  يذكر  درب��ه��م.  م��ن 

المثال  �شبيل  على  ترم�س 

 �  Bleu – ligne ���ش��رك��ة 

الخط االأزرق - �شركة للتكييف والتبريد، 

وقد اأن�شاأها طالبان من المعهد مع االأ�شتاذ 

محمد نا�شر الدين، الذي يدربهما، وهما 

يتابعان اأعمالهما على خير ما يرام. يعلن 

ج من 70%  الحاج ترم�س اأن المعهد يخرِّ

االخت�شا�شات،  جميع  في   120% اإل��ى 

الم�شوؤولية  من  االأكبر  الجزء  اأن  ويعتبر 

تقع  بين  المت�شرِّ النا�س  اإلى  تو�شلنا  التي 

تطبيق  ب�شبب عدم  اللبنانية،  الدولة  على 

التعليم  اإلزامية  وغياب  الدولية  القوانين 

االأ�شا�شي المجاني في لبنان.

تدريب معجل لذوي الحتياجات 

الخا�صة:

اأن  ت��رم�����س  ال��م��ه��ن��د���س  وي�����ش��ي��ف 

للذكور  ه��و  المعجل  المهني  ال��ت��دري��ب 

المعهد،  في  االإناث  دون  فقط  االأ�شحاء 

�شابقة،  اإم��ك��ان��ي��ة  وج���ود  ع���دم  ب�شبب 

ممكن  موعٌد  القادمة  ال�شنة  اأن  ويعلن 

ل��ل��ب��دء ب����دورات خ��ا���ش��ة ل���الإن���اث، لكن 

المعجل  التدريب  تعتمد  االإمداد  جمعية 

للذكور  الخا�شة  االحتياجات  لذوي 

تاأهيل  مراكز  في  واالإناث 

في  ل������الإم������داد،  ت���اب���ع���ة 

والنبطية  والهرمل  بعلبك 

ال��غ��دي��ر، وهو  وت��ح��وي��ط��ة 

وال  م����ج����ان����ي  ت�����دري�����ب 

اأي  ال���م���رك���ز  ي��ت��ق��ا���ش��ى 

و�شمن  الطالب  من  بدل 

الموؤ�ش�شة  مع  موقع  عقد 

لال�شتخدام،  ال��وط��ن��ي��ة 

على  االإ����ش���راف  ي��خ��ّول��ه��ا 

االم���ت���ح���ان���ات واإ����ش���دار 

لوزارة  تابعة  ر�شمية  ب�شهادات  النتائج 

المعجل  التدريب  برنامج  يلتزم  العمل. 

ع�شرة  الرابعة  �شن  االإم��داد  جمعية  في 

التدريب،  لهذا  م�شروعًا  ح��ّدًا  فوق  وما 

اأي  مع  للتعاون  وح�شوره  جهوزيته  ويعلن 

اأي  بعيدًا عن  اأي جمعية،  اأو  جهٍة مانحة 

على  مفتوٌح  فالمعهد  �شيا�شي.  انتماء 

كل  لخير  اللبناني  المجتمع  �شرائح  كل 

عملي  م�شتقبل  اإل��ى  وو�شولهم  اأطفاله 

الغد  رجال  هم  اليوم  اأطفال  الأن  زاهر، 

الناجحون. ال�شرفاء  وعماله 

الكثيرون ممن تخرجوا 

من دورات التدريب 

المعّجل اأ�شبحوا ذوي 

�شركات خا�شة بهم 

وهم يزورون المعهد 

ويتعاونون معه 

بتوظيف �شواهم.
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ــات التجميل عملي
ــرورة وال�ش ــص  الهو� ــن  بي
م��ق��اب��ل��ة م����ع ال���دك���ت���ور ح�����ص��ي��ن ه��ا���ص��م 

وال���������ص����ي����خ اإب������راه������ي������م ال�������ص���ب���اع���ي

بالمجلة خا�صة  المو�صوع  حول  ا�صتفتاءات  مرفق 

حتقيق: جومانة عبد ال�صاتر

العربي  العالم  فيه  بما  اأجمع  العالم  في  وا�شعاً  رواج���اً  التجميل  عمليات  ت�شهد 

والإ�شالمي. والآراء منق�شمة حول هذه العمليات التي ل تكون عادة لل�شرورة الطبية، 

اإنما طلباً للمزيد من الُح�شن والجمال، فهناك َمن يوؤيدها واآخرون َيرْون اأن اإجراءها 

ياأتي من باب الترف.

بالطب  التجميل  ط��ب  ع��الق��ة   وم��ا  التجميل؟  لعمليات  اللجوء  دواع���ي  ه��ي  فما 

النف�شي في ظل الإقبال الملفت على اإجرائها؟ وما هو راأي الدين في عمليات التجميل؟ 

وما هو راأي علماء الجتماع اأي�شاً في هذه الظاهرة؟ ما هي �شلبيات واإيجابيات هذه 

العمليات؟ واأين الدور الرقابي والتوعية العامة؟

هذه الأ�شئلة وغيرها نطرحها على الدكتور المتخ�ش�ض في طب التجميل والترميم 

ح�شين علي ها�شم وعلى الكاتب والباحث الإ�شالمي ال�شيخ اإبراهيم ال�شباعي.

مع لفت النظر اإلى اأن هذه المقابلة هي مجرد حوار فكري ول عالقة لها بالحكم 

عن  ���ش��ادراً  لي�ض  �شرعي-  اأّن��ه حكم  اإل��ى  ي�شير  المقابلة -مما  في  ورد  وم��ا  ال�شرعي، 

�شماحة الإمام ال�شيد علي الخامنئي{.

نبداأ مع د. ها�شم

كيف نعّرف علم التجميل والترميم 

كاخت�صا�ض قائم؟

بكل  عامة«  »جراحة  اخت�شا�س  هو   �

مراحلها، وبعدها هناك اخت�شا�س لمدة 

�شبع  هناك  اأي  تجميل«،  »جراحة  �شنتين 

�شنوات اخت�شا�س بعد �شبع �شنوات طب.

التداخل في الخت�صا�صات

التجميل  طبيب  بين  ال��ف��رق  م��ا 

والترميم وطبيب الجلد؟

فاخت�شا�شّي  بينهما،  ف��رق  هناك   �

الطب  بعد  �شنوات  خم�س  يدر�س  الجلد 
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عامة،  قاعدة  وهناك 

ك���ل ع��م��ل��ي��ة ت��ح��ت��اج اإل���ى 

الوقت  م��ن  �شاعة  ن�شف 

تجرى  اأن  يجب  الإجرائها 

لتوفر  ال��م�����ش��ت�����ش��ف��ى  ف���ي 

ال�شرورية  الم�شتلزمات 

العيادة  في  تتوفر  ال  التي 

عمليات  وهكذا  كالتعقيم. 

ت��ح��ت��اج اإل����ى ب��ن��ج ع���ام ال 

العيادة،  ف��ي  ت��وف��ره  يمكن 

االإمكانيات  وج��ود  ول��ع��دم 

ح�شولها  يمكن  التي  التداعيات  لمواجهة 

العالج.  من  اأف�شل  فالوقاية  العيادة.  في 

الطبيب  اإلى �شرورة امتالك  التنبه  يجب 

على  مدرجًا  يكون  واأن  التجميل  ل�شهادة 

الئحة اأطباء التجميل بحيث يمكن معرفة 

66 طبيبًا  االإنترنت، فنحن  اأ�شمائهم عبر 

 500 المهنة  يمار�شون  والذين  لبنان،  في 

كل عملية تحتاج 

اإلى ن�شف �شاعة 

من الوقت الإجرائها 

يجب اأن تجرى في 

الم�شت�شفى لتوفر 

الم�شتلزمات ال�شرورية 

التي ال تتوفر في 

العيادة كالتعقيم.

اخت�شا�شّي  بينما  العام، 

ال��ت��ج��م��ي��ل ب��ح��اج��ة اإل���ى 

����ش���ب���ع ������ش�����ن�����وات ب��ع��د 

ال���ج���راح���ة ال���ع���ام���ة في 

من  الكثير  هناك  لبنان. 

ال��ف��و���ش��ى وال��ت��داخ��ل في 

يوؤثر  م��ا  االخت�شا�شات 

ع��ل��ى ال��م��ري�����س ووق���ت���ه، 

كبع�س المراكز التي لي�س 

لها عالقة بالطب.

 مبادئ طب التجميل 

ومنها عامل الأمان

عليها  يعتمد  التي  المبادئ  هي  ما 

تطورت  وكيف  التجميل،  طب  اليوم 

عبر الع�صور؟

معينة،  ومواد  لها خا�شية  كل عملية   �

بع�س  االأن��ف ذاته  ناأخذ من  االأن��ف مثاًل، 

اأو  ون��رّم��م،  لنح�ّشن  واالأن�����ش��ج��ة  العظم 

ن�شتخدم بع�س الدهون من ج�شم االإن�شان 

ذاته في عملية نحت الج�شم، بحيث توزع 

الدهون ب�شكل متنا�شق.

اأجزاء  ت�شتعمل  ال  اأخ��رى  ح��االت  في 

من الج�شم اأو ال يكفي من الج�شم، ن�شطر 

مثل  �شناعية  م��واد  ا�شتخدام  اإل��ى  حينها 

هذه  لكن  ال�����ش��در،  لتكبير  ال�شيليكون 

العملية تطورت بحيث اإنها اأ�شبحت دائمة 

لمدة طويلة، لع�شرات ال�شنوات.

عامل  ه��و  التجميل  ك��ل  ف��ي  االأ���ش��ا���س 

المئة  من  قريب  اأو  المئة  في  مئة  االأم��ان 

الأي  اأنف�شنا  نعّر�س  اأن  يجدر  ال  بالمئة. 

عدم  يجب  كبيرًا  الخطر  كان  اإذا  خطر. 

اإجراء العملية.
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وهم  وُي�شاَءلون  يطاَلبون  ال�66  �شخ�س. 

ويمكن  مقبولة  اأخطاوؤهم  متخ�ش�شون، 

للجهة المعنية محا�شبتهم.

العمليات المطلوبة والرائجة

اإقباًل  اأكثر  الن�صاء  هل  كمقارنة، 

هناك  وه��ل  العك�ض،  اأم  ال��رج��ال  م��ن 

اأطفال يجرون هكذا عمليات؟

� هناك اإقبال من ال�شباب على اإجراء 

اأكثر،  الفتيات  ول��ك��ن  العمليات،  بع�س 

الن�شبة تبلغ 70 بالمئة للن�شاء مقابل 30% 

للرجال.

العمليات التي يطلبها ال�شباب: االأنف 

�شحب   � ���ش��ام��ي��ات   � ال���وط���واط   � االأذن   �

الدهون.

ما  اإذا  عالجها  ي�شهل  االأم��را���س  كل 

ك��ان��ت ف��ي ب��داي��ت��ه��ا، خ��ا���ش��ة ف��ي حاالت 

الحروق وال�شفة االأرنبية.

ما هي العمليات الرائجة الآن؟ هل 

هناك عمليات �صعبة تواجهكم؟

)وت�شغير  ال��وزن  تخفي�س  عمليات   �

قبل   180 وزن����ه  ي��ك��ون  ب��ح��ي��ث  ال��م��ع��دة( 

حتى  العملية،  بعد   80 اإل��ى  ي�شل  العملية 

عنده  اأ�شبح  فقد  �شغيرًا  عمره  ك��ان  ول��و 

و�شدره  وي��دي��ه  وبطنه  وج��ه��ه  ف��ي  ت��ره��ل 

واالأرداف، بحيث اإن �شكله ي�شبح كالثياب 

الف�شفا�شة، وهو بحاجة اإلى عمليات �شد 

هو  الحالة،  ه��ذه  في  ج�شده.  اأنحاء  لكل 

بع�س  هناك  عمليات،   4  �  3 اإل��ى  بحاجة 

اإلى  تحتاج  وه��ي  العملية  عن  ينتج  االأل��م 

فريق طبي.

التي  الأخ��ي��رة  الن�صيحة  ه��ي  م��ا 

توجهونها لجيل اليوم؟

بالم�شكلة،  نف�شه  هو  يح�س  اأن  يجب   �

بعدها يلجاأ اإلى الطبيب المخت�س فيجري 

بنتيجة  الطبيب  وع��ده  ح��ال  في  العملية. 

نن�شحه  ير�س  ول��م  العملية  من   70%
اإلى  بعدم اإجرائها، لكن ال تتوقع الو�شول 

نتيجة 100%.

ال�شيخ  م��ع  ك��ان��ت  ال��ث��ان��ي��ة  المقابلة 

اإبراهيم ال�شباعي للوقوف على راأي ال�شرع 

في عمليات التجميل

لعمليات  الإ�صالمي  المفهوم  هو  ما 

التجميل؟

خا�شة  ع��ن��اي��ة  اأع���ط���ى  االإ�����ش����الم   �

ما خلق اهلل  �شمات  الذي هو من  للجمال 

جميل  ف��اهلل  الكون،  في  وتعالى  �شبحانه 

كل  لالإن�شان  ال�شرع  واأجاز  الجمال.  يحب 

توكيدًا  واإم��ا  تاأ�شي�شًا  اإما  اإليه،  يحتاج  ما 

االأمور  بع�س  اإل��ى  النظر  ولفت  واإم�شاًء، 

مبا�شر  ب�شكل  اإم��ا  باالإن�شان،  ت�شر  التي 

فيها،  زاد  االأم��ور  بع�س  بل  بالوا�شطة.  اأو 

وبع�شها قيدها وحّددها:

عمليات التجميل بين راأي الطب 

وراأي ال�صرع

��ل ل��ك��م ما  ق���ال ت��ع��ال��ى: )وق����د ف�����شّ

اإليه(  ا���ش��ط��ررت��م  م��ا  اإال  عليكم  ح���ّرم 

الم�شاألة  هذه  في  يهمنا  )االأنعام:119(. 

اإّم���ا  خا�شعة  العمليات  ه���ذه  ت��ك��ون  اأن 

للعامل  اأو  جهة،  من  الطبي  للت�شخي�س 

النف�شي لالإن�شان. ال�شارع المقد�س لم يمنع 

عمليات التجميل من حيث المبداأ، اإنما قام 

بعمليات اأخرى وهي اأنه هّذب هذه العملية 

ولي�س  خا�شًا،  برنامجًا  لها  يجعل  حتى 

اأعطى  المقد�س  ال�شارع  اإن  بحيث  عامًا. 
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اأو  المراأة  تح�شين  لعمليات  كبيرة  ة  ح�شّ

الرجل لل�شكل الظاهري، خ�شو�شًا اأن هذه 

ال�شعادة  على  االإن�شان  ت�شاعد  العمليات 

وعلى الم�شي في حياته ب�شكل اأجمل.

Q ك���ان ق��د �شّد  االإم����ام ال��ب��اق��ر 

يعاني من  ك��ان  الأن���ه  ب��ال��ذه��ب،  اأ���ش��ن��ان��ه 

لي�شت  الم�شكلة  اإذًا،  االأ�شنان.  ارتخاء في 

غ�ّس  في  اإنما  المراأة،  �شورة  تح�شين  في 

 :P اأحٍد ما، واإال فما معنى قول الر�شول

؟ 
)1(

والم�شتو�شلة« ال��وا���ش��ل��ة  اهلل  »ل��ع��ن 

اأو  بالجراحة  اإما  تكون  التجميل  فعمليات 

بالريا�شة، لذلك يجوز للرجل اإذا اأراد اأن 

اأن يرى من يختار من خالل �شتار  يتزوج 

�شفاف.

عمليات التجميل اال�شطرارية هي 

المخت�س  الطبيب  راأي  اإل��ى  بحاجة 

راأي  اإل�����ى  ف��ق��ط  ول��ي�����س 

ال�شرع.

اأم����������ا ال���ع���م���ل���ي���ات 

بحاجة  فهي  االختيارية، 

اإلى التحدث اإلى المري�س 

اأو  زرعه  اأو  ال�شعر  كاإزالة 

تق�شير الب�شرة اأو ترميمها، 

����ش���د ال���ح���اج���ب���ي���ن، رف���ع 

الحاجبين، نفخ الحاجبين، حقن الدهون، 

العمليات  ه��ذه  الثديين.  االأن���ف،  تجميل 

الأجل  ال��م��راأة  تجريها  ك��ان��ت  اإذا  ت��ج��وز 

الخا�شة  للعمليات  بالن�شبة  اأم��ا  زوجها. 

بن  اهلل  عبد  عن  ورد  ما  فهناك  بالوجه 

الوا�شمات   Pاهلل ر�شول  »لعن  م�شعود: 

والمتفلجات  والمتنم�شات  والم�شتو�شمات 

.
)2(

للح�شن المغيرات خلق اهلل«

 )Tatoo( الوا�شمات: التي ت�شع و�شمًا �

في اأماكن ح�شا�شة اإذا كان للزوج، ال يوجد 

ال�شرعية.  المحاذير  اجتناب  م��ع  مانع 

االأ�شياء  اأو  الوجه  في  الوا�شمات  منع  اإنما 

الظاهرة للنا�س.

بهذه  يقمن  الالتي  الم�شتو�شمات:   �

العملية.

� النام�شات: مدققات الحاجب.

التي  المتنم�شات:   �

تقوم بهذا العمل.

كان  وال��م��ت��ف��ّل��ج��ات:   �

الر�شول  زم��ن  في  البع�س 

بين  بالتفريق  يقومون   P

جمااًل  يعطي  مما  االأ�شنان 

للبنت اإذا ما ابت�شمت. هذه 

الم�شائل حرام الأنها تعطي 

ال�شارع المقد�ص لم 

يمنع عمليات التجميل 

من حيث المبداأ، اإنما 

هّذب هذه العملية 

حتى يجعل لها برنامجًا 

خا�شًا، ولي�ص عامًا.

الزميلة عبد ال�صاتر حتاور ال�صيخ ال�صباعي
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الزواج  على  المقدم  االإن�شان  لهذا  غ�شًا 

منها.

جاءت  اأن��ه  بكر  اأب��ي  بنت  اأ�شماء  عن 

امراأة اإلى الر�شول P وقالت له: يا ر�شول 

اأ�شابتها  واإن���ه  عري�شًا  ابنة  ل��ي  اإن  اهلل: 

ح�شبة فتمزق �شعرها، فهل علي جناح اإن 

الوا�شلة  و�شلت لها فيه. فقال: »لعن اهلل 

 الأنها تقع في هدف الغ�س، 
)3(

والم�شتو�شلة«

ولذلك التدلي�س والغ�س حرام.

 ال�صرع وراأي علماء النف�ض 

والجتماع

منطق  م��ع  نظرتكم  ت��ت��واف��ق  ه��ل 

علماء الجتماع بهذا الخ�صو�ض؟

� نلتقي مع اأطباء علم النف�س والجراحة 

على اأن نزيل ما يقف حائاًل بين االإن�شان 

امراأة.  اأم  كان  رجاًل  االآخ��ر  مع  و�شعادته 

المنفرات  ترفع  اأن  ال��م��راأة  على  اأن  كما 

يرفع  اأن  ال��رج��ل  ع��ل��ى  ك��ذل��ك  ل��زوج��ه��ا، 

اأذَن  المقد�س  ال�شارع  لزوجته.  المنفرات 

هناك  بحدودها:  لكن  التجميل،  بعمليات 

ه و�شّماه باأ�شمائه  ق�شم اأجازه ال�شارع واأقرَّ

االأذن  وثقب  للذكور،  الختان  عملية  مثل: 

اأنف بديل لما  اأو اتخاذ  لالأنثى، والحناء، 

اإذا  كانوا  القديم  في  العرب  الأن  ُقطع، 

الحروب  اأثناء  االآخرين  ُيذلوا  اأن  اأرادوا 

اأن��وف��ه��م وتقطيع  ب��ج��دع  ي��ق��وم��ون  ك��ان��وا 

وال�شهداء.  لحمزة  ح�شل  كما  اآذان��ه��م، 

P وك��ان مجدوع  النبي  اإل��ى  »ج��اء رج��ل 

وِرقًا  الأنفه  واتخذ  الجاهلية  اأي��ام  االأن��ف 

)�شيء من الف�شة اأو الجلد(. وبعد فترة، 

 :P فاحت منه الروائح، فقال له الر�شول

هاّل اتخذته من الذهب، ف�شنع له واحدًا 

من الذهب«.

التح�شين بالمطلق يجوز، اإال ما خرج 

بالدليل.

العوامل الم�صجعة على رواج عمليات 

التجميل

في  �صاهمت  التي  العوامل  هي  ما 

رواج عمليات التجميل؟

والترويج  والدعاية  االت�شال  و�شائل   �

لها وّلدت عند االإن�شان هرولة نحو التقليد، 

مزّيفًا.  اأ�شبح  ن��راه  ما  اأغلب  اإن  بحيث 

ومن االأ�شياء المحرمة التي فيها تدلي�س: 

واأرادت  بكارتها  ت  َف�شَّ لو  البكر فيما  رتق 

تجري  دوالر  ثالثمئة  اأو  بمئتي  ترتق،  اأن 

كثرة  االأن��ف.  كذلك  ح��رام.  وه��و  العملية 

المحرمات  م��ن  الكثير  وّل���دت  العمليات 

محظورات  في  اأوقعتهم  التي  والم�شائل 

�شرعية، بل وفي حرمة �شرعية كاملة.

دور التدين في الحد منها

بعدما �صاهمت و�صائل الت�صال في 

رواج هذه العمليات، اإلى اأي مدى يلعب 

التدين دورًا في الحد منها؟

� المتدّين يجب اأن يختلف عن االآخر، 

ال�شكل  اإل���ى  ف��ق��ط  ينظر  ال  اإن���ه  بحيث 

لكن،  والجوهر.  الروح  اإلى  بل  الخارجي، 

ال بد لالإن�شان من اأن ياأخذ بع�س الم�شائل 

الب�شر،  م��ع  ت�شكن  اإن��ك  االع��ت��ب��ار.  بعين 

ب�شوابط  واالأكل  بالعرف،  يتاأثر  فاللبا�س 

المنفرات  رف��ع  علينا  يجب  ل��ذا،  معينة. 

العامة اأمام المجتمع. فرائحة الفم يجب 

اإزالتها، ومعالجة االأ�شنان اإذا كان �شكلها 

غير منا�شب. فاهلل اأراد لالإن�شان اأن يكون 

ورد  لذلك،  �شورته.  يح�ّشن  واأن  جمياًل 

ا�شتحباب ت�شريح ال�شعر اأربعين مّرة حتى 

ي�شبح جمياًل.
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االإن�شان  عن  يفترق  اأن  يحب  الموؤمن 

تكون  اأن  ت��ري��د  ال��م��وؤم��ن��ة  ال��م��وؤم��ن.  غير 

الجمال  هذا  يكون  اأن  يجب  لكن  جميلة، 

بطريقة �شرعية �شحيحة للزوج فقط.

هذه  واإيجابيات  �صلبيات  ه��ي  م��ا 

العمليات على المراأة؟

� عندما تنظر الفتاة التي تنعم بجمال 

من  ت�شنع  اأن  ا�شتطاعت  فتاة  اإلى  عادي 

ترتاح  ل��ن  ف�شوف  مميزًا،  �شيئًا  ال��ع��ادي 

نف�شيًا و�شوف تطمح للو�شول اإلى ما و�شلت 

قطعت  تكون  وحينها،  الفتاة،  تلك  اإليه 

فال�شعادة  وتعالى،  �شبحانه  باهلل  عالقتها 

ال تكون بعمليات التجميل والغ�س والخداع 

والنفاق وال بكل ما هو لي�س حقيقيًا وواقعيًا. 

واأما اإذا اأرادت حكم ال�شارع فنقول: هذه 

االأ�شياء محّرمة.

اأما بالن�شبة لمعايير و�شوابط عمليات 

التجميل من الناحية ال�شرعية:

. م�شتدرك الو�شائل، الميرزا النوري، ج14، �س293( 1)

. المحلى، ابن حزم، ج10، �س75( 2)

 (3 ) ن. م.

الهوام�ض

من  )خا�شة(  ال�شرعية،  االإج��ازة   �  1
مع  التفا�شيل،  واإعطاء  ال�شرعي  المكتب 

التمني على العلماء الخو�س في التفا�شيل، 

كي يعطوا جوابًا �شافيًا.

2 � اإجازة من الزوج اأو االأهل.
العملية  اأج���از  المقد�س  ال�����ش��ارع   �  3
�شابطة  جعل  ب�����ش��رط.  ومنعها  ب�شرط 

اإذا  االإن�شان  اأن  وهي  الطب،  اإلى  وتركها 

ب�شرط  تجميل  بعملية  يقوم  اأن  اأراد  ما 

لحاللها(،  اأو  )لزوجها  لمحِلل  كانت  اإذا 

هو  فما  يجوز  ال  ال��ذي  الثاني  الجزء  اأم��ا 

وغ�س  وت��زي��ي��ن  تدلي�س  وه��و  اخ��ت��ي��اري، 

وخداع )الر�شول P قال: َمن غ�ّشنا لي�س 

مّنا(.

بعمليات  نقوم  اأن  لنا  يجوز  القاعدة: 

التجميل بعد االإجازة ال�شرعية، وقبلها اأن 

ننظر اإلى ال�شارع، اإن لم يكن لديه نهي اأو 

منع اأو حرمة، فعندئذ، ال اإ�شكال فيها.

هل يجوز للمكلف � اأو المكلفة � اأن يخ�شع بدنه اأو بع�س اأجزائه لعمليات التجميل من 

اأجل رفع الت�شويهات الموجودة فيه اأو تح�شين جماله. وفي حال كان الطبيب غير مماثل 

البدن  على  الر�شم  يجوز  وهل  معًا؟،  الأجلهما  اأو  الموردين  هذين  من  اأي  في  يجوز  هل 

)الو�شم( في اأنحاء مختلفة اإذا كان الطبيب غير مماثل؟

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ب�شكل ع��ام ل م��ان��ع م��ن ذل��ك ف��ي نف�شه ف��ي ك��ّل ال��م��وارد ال��م��ذك��ورة، ول��ك��ن يجب 

الجتناب عن المقدمات المحرمة كاللم�ض والنظر المحّرمين اإل اإذا كان ل�شرورة.

ا�صتفتاءات خا�صة لمجلة بقية اهلل 

من مكتب ا�صتفتاءات الإمام الخامنئي{
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من  اأخــــبــــار 

ــــم ــــال ــــع ال
حوراء مرعي

باالأنفلونزا  االإ�شابة  لتجنب  9 ن�شائح 
ال�شتاء  ف�شال  اأ�شبح  العام،  هذا  الخنازير  اأنفلونزا  العالمي  الوباء  انت�شار  ظل  في 

والخريف القادمان اأ�شد خطورة من ذي قبل، االأمر الذي يتطلب بال�شرورة اتباع طرق 

وقاية اأف�شل لتقليل فر�س االإ�شابة باالأمرا�س.

وفيما يلي بع�س الن�شائح لتجنب االإ�شابة باأمرا�س الخريف القادم.

4- اعتن بغذائك؛ قد يكون من ال�شعب 
كل  في  ال�شحي  الغذاء  بتناول  اال�شتمرار 

والفاكهة  الخ�شار  تناول  لكن  االأوق���ات، 

الطازجة يوؤدي اإلى بناء ج�شم قوي و�شليم، 

ما يقوي بال�شرورة جهاز المناعة لديك.

وحاول  المر�شى  ع��ن  بعيدًا  اب��ق   -5
وبين  بينك  كافية  م�شافة  على  الحفاظ 

الم�شابين باأمرا�س فيرو�شية معدية.

6- َعقم نف�شك واحر�س على اأن يكون 
اأو مناديل مطهرة.  لديك دائمًا مطهرات 

المناديل  فبع�س  ت�شتريه،  ما  اإل��ى  وانتبه 

الكحول  م���ن  خ��ال��ي��ة  ت���ك���ون 

االأنواع  وهذه  المطهرة، 

ال��غ��ر���س  ت�������وؤدي  ال 

المطلوب.

ب��ع��د كل  ي���دي���ك ج���ي���دًا  اغ�����ش��ل   -1
م�شافحة، ب�شبب ما قد تنقله من م�شببات 

للمر�س، وال تكتف بغ�شلها المعتاد.

2- ابق يديك بعيدتين عن لم�س بع�س 
اأع�شاء ج�شمك؛ حاول اأن ال تلم�س عينك 

م�شببات  يجمعان  الأنهما  بيدك،  اأنفك  اأو 

المر�س.
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7- اب��ت��ع��د ع���ن ال��ت��دخ��ي��ن، ف��زي��ادة 
الجهاز  في  تغييرات  اإل��ى  ت��وؤدي  التدخين 

على  ق���درة  اأق���ل  يجعله  م��م��ا  التنف�شي، 

مواجهة االأمرا�س.

اأن  اأظافرك، فاالأظافر يمكن  8- قّلم 
تجمع تحتها الكثير من الجراثيم الم�شببة 

للمر�س.

9- ابت�شم، فقد وجدت درا�شة حديثة 
تكوين  في  مهمًا  دورًا  تلعب  ال�شعادة  اأن 

جهاز مناعة قوي، كما اأن التفكير االإيجابي 

له نف�س التاأثير.

ن�شائح حكومية  لتوفير المياه
م�شتوى  لتقلي�س  العمومية  الحافالت  ا�شتخدام  مواطنيها  من  الحكومة  تطلب  قد 

للطاقة،  توفيرًا  االأن��وار  اإطفاء  اأو  التلوث، 

الزمنية  ال��م��دة  الحكومة  تحدد  اأن  لكن 

االأف�شل لال�شتحمام..، فهذا غريب!

في  الطاقة  ف��ات��ورة  تقلي�س  فبهدف 

البالد ومعالجة م�شاألة االحتبا�س الحراري، 

من  حملة  البريطانية  الحكومة  اأطلقت 

طالبًة  المياه،  ليترات  ماليين  توفير  اأجل 

من مواطنيها اال�شتحمام في وقت ق�شير 

مثاًل، اأو عدم ملء اإبريق ال�شاي كاماًل اإذا 

كانوا يريدون احت�شاء كوب واحد فقط. 

اإلى  القروية كل بريطاني  البيئة والغذاء وال�شوؤون  اأطلقها مركز  التي  ودعت الحملة 

توفير 20 ليترًا من المياه �شنويًا، مقترحًة عليهم طرائق مختلفة لتوفير المياه: بينها توفير 

دقيقة واحدة من كل حمام لتوفير 9 ليترات من المياه، اإغالق �شنبورة المياه عند تنظيف 

االأ�شنان لتوفير 6 ليترات في الدقيقة، ا�شتخدام وعاء للجلي بداًل من ترك �شنبورة الماء 

الر�شا�س  بداًل من  الحديقة  لري  ا�شتخدام وعاء  الدقيقة،  ليترات في   6 لتوفير  مفتوحة 

اأو حتى تخزين مياه المطر للري لتوفير 16 ليترًا في الدقيقة، واإ�شالح اأماكن ت�شريبات 

المياه لتوفير 15 ليترًا يوميًا.
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االأطفال  اأن  طبية  درا���ش��ة  ك�شفت 

من  كافية  كميات  اأمهاتهم  تناولت  الذين 

حملهن  اأثناء  »اأوميغا3«  الدهني  الحم�س 

كانت قدراتهم العقلية اأقوى، كما اأ�شبحت 

مهاراتهم في حل م�شكالت مرحلة الطفولة 

اأف�شل.

مالئمة  كمية  تناولن  الالتي  فالن�شاء 

من الحم�س الدهني »اأوميغا3« قد تعززت 

القدرات االإدراكية الأطفالهن.

الر�شع  االأطفال  اأن  الباحثون  ووج��د 

والذين  اأ�شهر  ت�شعة  اأع��م��اره��م  البالغة 

غني  غ���ذاء  ت��ن��اول  م��ن  اأمهاتهم  اأك��ث��رت 

بالحم�س المذكور اأثناء الحمل، اأبلوا بالء 

اأف�شل في اختبار للك�شف عن قدرات حل 

الم�شكالت مقارنة بمن لم ت�شف اأمهاتهم 

اأوميغا3  ال��ده��ن��ي  الحم�س 

لغذائهن.

 ،»DHA« الدهني  الحم�س  ويوجد 

الرئي�شية  الدهنية  االأحما�س  اأحد  وهو 

بالزيت  الغني  ال�شمك  في  »اأوميغا3«، 

والتونة.  وال�����ش��ردي��ن،  ال�شلمون،  مثل 

تطور  في  للدهن  الحيوي  للدور  ونظرًا 

الن�شاء  ال��ت��غ��ذي��ة  خ��ب��راء  ي��و���ش��ي  ال��م��خ 

منه  ملليجرام   300 ب��ت��ن��اول  ال��ح��وام��ل 

. يوميًا

وق���د ج���اء ف��ي درا����ش���ة ���ش��اب��ق��ة اأن 

اإع���ط���اء ال��ح��وام��ل زي���ت ال�����ش��م��ك في 

الطبيعية  الر�شاعة  من  االأولى  ال�شهور 

اأطفالهن  ذك��اء  ق��درة  يبدو  فيما  يعزز 

الرابعة. �شن  في 

االأحما�ص الدهنية تقوي ذكاء المواليد
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التلفزة تحد 
من تفاعل االأ�شرة

حذرت درا�شة اأميركية من مخاطر 

ال��ت��ل��ف��زة ع��ل��ى ال��ت��ف��اع��ل ب��ي��ن االأه���ل 

من  اأكثر  اأن  اإل��ى  م�شيرة  واأطفالهم، 

التلفاز  وجهاز  يعي�شون  االأط��ف��ال  ثلث 

يعمل طوال الوقت.

 واأجرى الباحثون درا�شتهم على 50 

طفاًل تتراوح اأعمارهم بين �شنة وثالث 

�شنوات، ح�شر كل واحد منهم مع اأحد 

والديه اإلى مركز الدرا�شة المتخ�ش�س 

الطفل. ب�شوؤون 

 وط���ل���ب م���ن االأه������ل واأط��ف��ال��ه��م 

غرفة  في  �شاعة  ن�شف  ط��وال  البقاء 

واختار  تلفزة،  فيها  ت��وج��د  ال  األ��ع��اب 

برنامجًا  اآخر  �شاعة  ن�شف  في  االأه��ل 

واأطفالهم  ليتابعوه  بالرا�شدين  ًا  خا�شّ

بجوارهم.

المرات  ع��دد  ال��ب��اح��ث��ون   والح���ظ 

اأطفالهم  مع  االأه��ل  فيها  تحدث  التي 

خالل  اللعب  في  معهم  تفاعلوا  وكيف 

على  التركيز  اإلى  باالإ�شافة  الحالتين، 

مدى كون االأهل واالأوالد يجيب بع�شهم 

اأ�شئلة بع�س. على 

ن�شرت  التي  الدرا�شة،  في   وتبين 

اأنه عندما كانت  الطفل،  في مجلة نمو 

ون�شبة  نوعية  تراجعت  التلفزة تعمل 

ب�شكل  واالأط��ف��ال  االأه��ل  بين  التفاعل 

ملحوظ، فاالأهل اأم�شوا وقتًا اأقل بن�شبة 

اأطفالهم،  م��ع  ال��ح��دي��ث  ف��ي   20%
اأقل ن�شاطًا وتفاعاًل معهم.  واأ�شبحوا 

»الدو�ص« 
يعر�ص حياتك 

للخطر!
اال�شتحمام  يجلب  ق��د 

والنظافة،  االن��ت��ع��ا���س  ل��ك 

قد  عينه  ال��وق��ت  ف��ي  لكنه 

ل�شحتك،  م�����ش��ي��ئ��ًا  ي��ك��ون 

اال�شتحمام،  ر�شا�شة  الأن 

في  ت�شهم  العلماء،  بح�شب 

نفاذ »�شحابة من الميكروبات« اإلى وجهك 

ورئتيك.

اإذ وجد العلماء في جامعة »كولورادو« 

اأن ر�شا�شات اال�شتحمام تعد اأر�شية جيدة 

تجمعات  �شكل  على  تنمو  التي  للبكتيريا، 

عن  اأمثالها  بمئة  تزيد  وبكميات  خطيرة 

الم�شتويات الطبيعية، وعندما تنهمر المياه 

منها فهي كمن اأطل�ق �شراح المارد.
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للت�شدي  ح��ل  ع��ن  ال��ب��ح��ث  اإط����ار  ف��ي 

للفيرو�شات والديدان االإلكترونية التي تغزو 

النمل،  من  المبرمجون  ا�شتلهم  ال�شبكة، 

لمنع  التعاوني  لذكائه  ا�شتخدامه  كيفية 

الدخالء عن اقتحام مملكته. فما اإن تكت�شف 

يتداعى  حتى  التهديد،  م�شدر  واحدة  نملة 

هي  تلك  للمواجهة.  كبيرة  ب��اأع��داد  النمل 

بال�شبط اال�شتراتيجية التي اعتمدها المبرمجون في جامعة »فوري�شت وايك« في نورث 

كارولينا، الختراع برامج حماية اإلكترونية. 

�شبكات  في  بالطواف  الجديد  الحماية  برنامج  ا�شم  وهو  الرقمي«،  »النمل  ويقوم 

التهديد، تدعو على  الرقمية«  »النملة  للبحث عن الدخالء. وعندما تكت�شف  الكومبيوتر 

الفور جي�شًا من التعزيزات لمواجهة الخطر. 

ويعتقد العلماء اأن النظام الم�شتوحى من مملكة النمل يتجاوز في �شرعة تجاوبه اأي 

برامج حماية اأخرى، الفتين اإلى اأنه �شيخ�شع للتحديث الم�شتمر بطريقة ت�شمح بالك�شف 

عن 3000 نوع مختلف من التهديدات االإلكترونية.

اإلى تدهور �شحة االأ�شحاء، ب�شكل طفيف، 

خطورة  اأكثر  باأمرا�س  يت�شبب  قد  ولكنه 

غير  واالأ���ش��خ��ا���س  الم�شنين  ح��ال��ة  ف��ي 

االأ�شحاء.

و�شرح العلماء اأن هذه البكتيريا تتكاثر 

عنا�شر  فيها  تتوافر  ظ��روف  في  ب�شرعة 

»الرطوبة والدفء والظالم«، وهي تلت�شق 

برذاذ الماء الذي قد ينفذ اإلى الرئتين.

ر�شائل الالوعي ال�شلبية اأكثر تاأثيرًا
اأن  حديثة  بريطانية  درا�شة  اأظهرت 

الموجهة  للر�شائل  ي�شتجيبون  النا�س 

ر�شائل  كانت  اإن  اأف�شل  ال��الوع��ي  اإل��ى 

. �شلبية

م�شاركًا  على 50  الدرا�شة   واأجريت 

الحا�شوب  �شا�شات  اأمامهم على  عر�شت 

تظهر  ال  بحيث  الكلمات  م��ن  مجموعة 

فال  الثانية  م��ن  ج��زء  م��ن  الأك��ث��ر  الكلمة 

يتمكنون من قراءتها.

كلمات  بين  الكلمات  تلك   وتراوحت 

بم�شاكل  البكتيريا  ه��ذه  تت�شبب  وق��د 

في جهاز التنف�س وال�شعال الجاف وتدهور 

ال�شحة عمومًا. وفي حالة الم�شنين، فهي 

تت�شبب باأمرا�س في الرئة كال�شل. 

ر���ش��ا���ش��ات  اأن  ال���ب���اح���ث���ون  ووج�����د 

عالية  م�شتويات  على  تحتوي  اال�شتحمام 

تفوق  بن�شبة  »اأم.اأف���ي���وم«،  بكتيريا  م��ن 

يوؤدي  ما  مرة،  بمئة  الطبيعية  الم�شتويات 

»النمل الرقمي« لمكافحة الفيرو�شات!
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اآالت لقراءة الدماغ والك�شف عما يراه الب�شر

اإيجابية )زهرة، �شالم..( و�شلبية )يئ�س، 

قتل..( وحيادية )علبة، اأذن..(.

ا�شتجابة  اأن  ال���الف���ت  م���ن   وك�����ان 

كانت  حين  دق��ة  اأكثر  كانت  الم�شاركين 

من   66% تمكن  ح��ي��ث  �شلبية  ال��ك��ل��م��ات 

ال�شلبية  الكلمات  تحديد  من  الم�شاركين 

مقابل %50 من الكلمات االإيجابية.

الفوائد  اإلى  الدرا�شة  معدة   واأ�شارت 

ت�شميم  من  اأميركيون  علماء  تمكن 

نموذج ي�شير اإلى كيفية ظهور ال�شور التي 

االإن�شان في دماغه، وتمكنوا من  يختزنها 

با�شتخدام  الع�شبية  االأنماط  هذه  تحويل 

الوظيفي،  المغناطي�شي  ال��رن��ي��ن  اآالت 

تختزنه  ع��م��ا  ال��ك�����ش��ف  ف��ي  لي�شاعدهم 

اإلى  الب�شرية من �شور، وتحويلها  الذاكرة 

برامج واأ�شرطة م�شجلة، مما ي�شير 

م�شتقباًل  تمكنهم  اإمكانية  اإلى 

من قراءة الدماغ.

ول����ف����ت اأح��������د ك���ب���ار 

الدرا�شة،  ف��ي  الباحثين 

جاك غاالنت، اإلى اأن هذا 

يحتاجه  ما  هو  النموذج 

الم�شتقبل  ف��ي  العلماء 

قادرة  اأجهزة  لي�شنعوا 

على قراءة الدماغ.

وبّين غاالنت اأن المقاربة 

الجديدة ت�شتخدم و�شيلة 

كمااًل  اأك���ث���ر 

باإمكان  اإذ  ال��ب��ح��ث،  ل��ه��ذا  الت�شويقية 

مثل  �شعارات  ا�شتخدام  مثاًل  المعلنين 

اإذ  �شرعتك«  »خفف  بدل  �شرعتك«  »اقتل 

لها وقع اأكبر على الجمهور.

 اإال اأن بع�س العلماء النف�شيين انتقدوا 

هذه الدرا�شة م�شيرين اإلى اأنها ال تنجح اإال 

وا�شح  دليل  وال  المخبرية  الدرا�شات  في 

اأنها قد تنجح في الحياة الحقيقية.

للنظر للمركز الب�شري بالدماغ، ونتائجها 

اأ�شهل الإعادة تركيبها وتحديدها. و�شبهها 

ا�شتعمال  خ���الل  م��ن  ال�����ش��اح��ر  ب��خ��دع��ة 

على  من  بطاقة  تختار  حيث  البطاقات، 

التي  بالبطاقة  يتنباأ  وب���دوره  ال��ط��اول��ة، 

البطاقات  يعرف  ما  عادة  وهو  اخترتها، 

التي تكون متاحة اأمامك لتختار منها.

هذه  في  العلماء  ا�شتخدم 

الرنين  اآالت  ال���درا����ش���ة 

الوظيفي،  المغناطي�شي 

جريان  ت��ق��ي�����س  وال���ت���ي 

ال������دم ف����ي ال����دم����اغ، 

وذل���������ك ل���م���ت���اب���ع���ة 

الع�شبي  ال��ن�����ش��اط 

ل���ث���الث���ة اأ���ش��خ��ا���س 

ك������ان������وا ي����ن����ظ����رون 

ي��وم��ي��ًا اإل����ى االأج�����ش��ام 

في  الموجودة  واالأ�شياء 

. محيطهم
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الـــمـــر�ـــص 

ــ�ــشــامــت ال

اأكثر  م��ن   ال�صامت.  المر�ض  هو 

مر�ض  وهو  �صيوعًا.  العظم  اأمرا�ض 

م��زم��ن. ي��وج��د ل��ه ع����الج، ول��ك��ن ل 

�صفاء!

�صببه تناق�ض المادة العظمية في 

ج�صم الإن�صان، مما يوؤدي اإلى ه�صا�صة 

تعر�صها  اإمكانية  وبالتالي،  العظام، 

للك�صر ب�صهولة.

الدكتورة هاجر بلوط

اأخ�شائية غدد و�شكري

جمعية الأطباء امل�شلمني

حقائق حول ترقق العظم

75 مليون  العظم حوالي  ي�شيب ترقق 

اأوروب���ا  المتحدة،  ال��والي��ات  ف��ي  �شخ�س 

ك�شر  مليون   1.3 اإلى  ي��وؤدي  كما  واليابان. 

�شنويًا في الواليات المتحدة االأميركية.

االأ�شخا�س الذين  من  اأكثر من 10% 

وتقّدر  ون.  ُيتوفَّ الورك  في  بك�شر  ي�شابون 

تكلفة العناية بمر�س ترقق العظم وما ينتج 

عنه من ك�شور ب� 38 مليون دوالر يوميًا.

من  اأكثر  الن�شاء  العظم  ترقق  ي�شيب 

ْبَن  الرجال ب� 4 مرات. 3/1 من الن�شاء ُي�شَ

والن�شاء  الياأ�س،  �شن  بعد  العظم  بترقق 

وخا�شة  الرجال  من  للك�شور  تعر�شًا  اأكثر 
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في العمود الفقري.

�شوف  ال��رج��ال  و8/1  الن�شاء   ½
العظم  ترقق  ب�شبب  ك�شور  من  يعانون 

خالل حياتهم.

اأماكن الك�صور:

اأكثر الأماكن تعر�شاً للك�شر هي: 

العمود الفقري

الورك

الذراع )المع�شم(

ترقق  اأ���ص��ب��اب  ه��ي  م��ا 

العظم؟

تكوين  ف���ي  ���ش��ع��ف   -

الكتلة العظمية منذ ال�شغر 

وخالل المراهقة.

ال���م���ادة  ت��ن��اق�����س   -

العظمية ب�شكل �شريع.

عوامل الخطورة

اأكثر  ال��م��راأة  الجن�س: 

تعر�شًا من الرجل.

التقدم في ال�شن.

ال����ع����رق: االآ����ش���ي���وي 

اأكثر  االأبي�س  والقوقازي 

االأميركي  م��ن  ت��ع��ر���ش��ًا 

واالأفريقي.

عانى  اإذا  ال��وراث��ة: 

من  العائلة  اأف��راد  اأح��د 

ترقق العظم.

ال�شغيرة  ال��ب��ن��ي��ة 

والقامة النحيفة.
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بع�س االأمرا�س الوراثية.96

الن�شاء،  ع��ن��د  ال��ح��ي�����س  ان���ق���ط���اع 

وب��ال��ت��ال��ي، ان��خ��ف��ا���س م��ع��دل ه��ورم��ون 

)Estrogen(االأ�شتروجين

بلوغ �شن الياأ�س.

عملية جراحية لنزع المبي�شين.

الدورة ال�شهرية غير منتظمة.

التي�شتو�شترون  ه��ورم��ون  انخفا�س 

)Testosterone( عند الرجال.

تناول بع�س اأنواع االأدوية:

اأدوية ال�شرع.

الكورتيزون.

بع�س اأدوية االأمرا�س الخبيثة. 

.Heparin :م�شيل الدم

.Lithium دواء

ك���م���ي���ة اأك�����ث�����ر م�����ن ال����������الزم من    

Thyroxine

الت�صخي�ض

ال وجود لعوار�س اإال في حالة الك�شور. 

منت�شف  اأو  اأع��ل��ى  ف��ي  مزمن  األ��م  منها 

الظهر، اعوجاج الظهر، ق�شر القامة.

مهم  هو  المبكر  الت�شخي�س  لذلك،   

من خالل �شورة ترقق العظم،  وهي غير 

على   اإال  تحتوي  وال  موؤذية  وغير  موؤلمة، 

كمية قليلة من االأ�شعة.

ترقق  �صورة  يجري  اأن  يجب  من 

العظم؟ 

كل امراأة اأ�شغر من 65 �شنة وبلغت �شن 

الياأ�س وتعاني من اأحد عوامل الخطورة.  

كل امراأة تبلغ 65 �شنة وما فوق.

كل امراأة بلغت �شن الياأ�س وتعاني من 

ك�شر.

بمعالجة  البدء  في  ترغب  ام��راأة  كل 

ترقق العظم ومن ثم المتابعة.

الوقاية من ترقق العظم

االمتناع عن التدخين

المواظبة على الن�شاط البدني

توفير بيئة منزلية اآمنة 
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)*( بتو�شية من موؤتمر الهيئات الوطنية لل�شحة

الواليات المتحدة 1994.

الهوام�ض

حفظ  م���ع���دات  ا���ش��ت��خ��دام 

التوازن والتدريب البدني

االإ�شعافية  المعدات  ا�شتخدام 

متى لزم االأمر 

االأدوي���ة  ا�شتعمال  ع��ن  االب��ت��ع��اد 

الم�شكنة 

ا�شتخدام م�شاند للحو�س للم�شنين

التخفيف من �شرب الكحول

التخفيف من �شرب القهوة

الم�شروبات  ���ش��رب  م��ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف 

الغازية

التمارين  الجري،  الم�شي،  الريا�شة: 

قوة  ت�شتعمل  التي  والتمارين  ال�شويدية، 

العظم،  تقوي  وبالتالي،  وتقويها،  الع�شل 

مثل رفع االأثقال.

الغذاء المتوازن.

الكال�شيوم. 

فيتامين د. 

اأدوية.

الجرعات الأمثل المطلوبة من الكال�شيوم 

)*(
بالميليغرام من الكال�شيوم

- 24 �شنة( mg 1500 -1200المراهقين/ البالغين )11 
mg 1000الن�شاء )25 - 50(

اأو  �شنة  خم�شين  من  اأكثر 

بعد �شن الرجاء 

mg 1000مع االإ�شتروجين
1000mgبدون اإ�شتروجين

 1500mgاأكبر من 65 �شنة

الجرعة اليومية التي يو�شى بها من فيتامين )د(

IU 800 -400الرجال والن�شاء اأكبر من 65
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�شيف ال��ع�����ش��م��اء  ال�����م�����راأة  وه����ل ت���رم���ي ع��ل��ى ال�����ش��ي��ف ال��ح��راب��اح���ج���اب 

�����ش����وى ال������ق������راآن ل�����م ن����رف����ع ك��ت��اب��ااأم���������ام ال�����ده�����ر اأق�������ش���م���ن���ا ي��م��ي��ن��ًا

وفي مدح »اأهل الك�شاء« اأهل البيتR يقول ال�شاعر:

ال��ك�����ش��اء محمدح�������ش���ن وح�������ش���ي���ن وال����ع����ل����ّي وف���اط���م ت��ح��ت  ���ش��م��ه��م  ق���د 

ب���ن���وره ال�������ش���م���اء  رب  ��ه��م  خ�����شّ ح���ت���ى ا����ش���ت���وت راي���ت���ه���م وال���ف���رق���دق����د 

العلى ي��ن��ب��ئ��ك  ال���ت���اري���خ  ع��ن��ه��م  وي��ق��ع��د���ش��ل  ي����ق����وم  ل���ه���م  ال�����زم�����ان  اأّن 

وكذا في الرثائيات، ففي ق�شيدة يرثي فيها اأمه، ي�شعر كل قارئ اأن الق�شيدة تخ�شه 

وكاأن المرثّية اأمه، اإذ يقول في ق�شيدة »من بعدها كل البيوت قبور«

اأم������ي ال�������ش���ع���ادة وال�������ش���ف���ا وال���ن���وراأم�������ي ال����ح����ي����اة ب���ح���ب���ه���ا وج���م���ال���ه���ا

ب������ات ال����ح����دي����ث ال���ح���ل���و وال��ت��ع��ب��ي��رم�����ات ال���ح���ن���ان ف���م���ات ك����ل اأح��ب��ت��ي

وال نن�َس في الختام، اأن نذكر اأن ال�شاعر خليل عجمي اكت�شف بحرًا جديدًا في علم 

العرو�س، وقد اأ�شماه، بحر )المناجاة( وهذا البحر يتاألف من �شت تفعيالت ثالث في 

ال�شدر وثالث في العجز:

ـــارق ـــي ـــب ال

لل�صاعر خليل  »البيارق«  ال�صعري  الكتاب 

ال�صعرية،  الكتب  بين  اأخ��اذ  بيرق  عجمي 

ب�صتان متنوع فيه اأجمل الق�صائد من مختلف 

والرثائيات،  الإ�صالميات،  ففيه  الأل���وان. 

ال�صاعر  اأنامل  خطتها  والخواطر  الوطنيات 

ال�صعر  في  الأل��ب��اب.  بمجامع  ياأخذ  ب�صدق 

عزًا  القيم  اأجنحة  على  يحملك  المقاوم، 

وفخرًا عندما يغني بطولت المقاومة و�صمود 

اأهل الجنوب. وفي الحكمة والموعظة، ترى 

تجارب  خطته  ما  اأجمل  عن  يعّبر  ال�صعر 

ينبري  وعندما  والعقالء.  الحكماء  واأفكار 

الرائعة  ق�صيدته  ت�صتوقفك  لالإ�صالميات، 

»�صيبقى رمز اأمتنا الحجاب«
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فاعلن ف���اع���ل���ن  م�������ش���ت���ف���ع���ل���ن ف�����اع�����ل�����ن ف����اع����ل����نوزن��ه/م�����ش��ت��ف��ع��ل��ن 

�شائل ي���ا  ال��م��ن��اج��اة  م�������ش���ت���ف���ع���ل���ن ف�����اع�����ل�����ن ف����اع����ل����نم��ف��ت��اح��ه/ب��ح��ر 

ا�شتعماله: ي�شتعمل بحر المناجاة تامًا ومخت�شرًا اأي مجزوءًا.

وهذه طليعة الق�شائد على بحر المناجاة الواردة في الكتاب.

الوعد ال�صادق

ي��������ا اأي��������ه��������ا ال������ق������ائ������د ال��������ح��������اذُقه������زَّ ال�����م�����دى وع���������َدك ال���������ش����ادُق

اأم��������������ٍة ف�����������ي  اهلل  رج�����ال�����ه�����ا ال�������ش���م�������س ق������د ع���ان���ق���واوب���������������������ارك 

ب����ال����ن���������ش����ر ق�������د ع���������زه ال�����خ�����ال�����ُقي�����ا ����ش���ي���د ال���ن�������ش���ر اأن���������ت ال�����ذي

وال��������ح��������ق ق��������راآن��������ه��������ا ال������ن������اط������ُقف��������اأن��������ت ف��������ي ������ش�����رق�����ن�����ا اآي�����������ٌة

ي�����������ش�����دو ب�����ه�����ا �����ش����ع����ب����ك ال������واث������قواآي���������������ة ال�����ن�����������ش�����ر اأن���������������ش�������ودٌة

������ش�����ي�����ٌف ب�������ه�������ا  م�����ات�����ه�����م ع�����ال�����ُقخ�����ط�����اب�����ك ال�������ف�������ذُّ ف�������ي ن����ه����ج����ِه

ك����������اأن����������ُه ال����������ح����������ارق ال���������خ���������ارُقوِف������ْع������ل������ُه ف������ي روؤو��������������س ال�����ِع�����دى

ق�����ل�����َب ال�������ِع�������دى ب������ال������ُه������دى ح������ارقوج�������ف�������ن ع�����ي�����ن�����ك ف��������ي وه������ج������ِه

اأدم�������اه�������م�������ا ع������زم������ك ال���������ش����اح����قال�����������ش�����رق وال�������غ�������رب ي������ا ����ش���ي���دي

ب�������������ق�������������ارٍب م����������ال����������ه �����������ش����������ارُقح�����ّط�����م�����ت ل����ل����ب����غ����ي اأ�������ش������ط������ورة

ب������������ق������������وٍة م������������ا ل��������ه��������ا ������ش�����اب�����قوُخ���������ش����ت ح�����رب�����ًا ع���ل���ى ال���م���ع���ت���دي

ث����ق����واورح������������ت ت�����������ش�����دو ب�����ن�����ا ه����ات����ف����ًا ف������ه������ّي������ا  اآِت  األ������ن�������������ش������ر 

اأري������ج������ه������ا ف�������ي ال���������ش����م����ا ع�����اب�����ُقع�����م�����ام�����ُة ال����ن���������ش����ر ي������ا ����ش���ي���دي

ب�����������������ش��������ّدرة ال�����م�����ن�����ت�����ه�����ى الح������قوراي������������ة »ال��������ح��������زب« م���ح���راب���ه���ا

ب������ال������ع������ت������م اأب����������واب����������ن����������ا غ�����ال�����قق�������د ك���������ان ف�������ي درب�������ن�������ا ج���ح���ف���ٌل

ج��������ى ب����ال����غ����دى اأزاح����������������������ه ن������ج������م������ك ال��������ط��������ارقل�����ك�����ن ه���������ذا ال��������دُّ

ع���ن���دن���ا ال�����������ذي  ال�������������ش������الح  ل�������م ي������������������وؤِذِه ال��������الم��������ُع ال������ب������ارقاإن 

وال���������ح���������ق ف���������ي ك�����ف�����ن�����ا �����ش����اع����قف���ال�������ش���م�������س ف������ي ق���ل���ب���ن���ا م�������ش���ع���ٌل

واأن�������������������ت ل��������ل��������ث��������ورة ال�����ع�����ا������ش�����قوك�������ّل�������ن�������ا ف���������ي االإب�����������������ا ث�����������ورٌة

ل����م����ا ان������ط������وى ال�����م�����اك�����ر ال�����م�����ارقق�����د اأ������ش�����رق�����ت ����ش���م�������س ل��ب��ن��ان��ن��ا

�����ًة ي������ج������ري ب�����ه�����ا خ������ي������رك ال������داف������قف����اأ�����ش����ب����ح����ت اأر�������ش������ن������ا ج�����نَّ

ق���ب�������ش���ٍة ف�������ي  اهلل  ب������������ارك  ِم�����������داُده�����������ا االأح��������م��������ر ال�����غ�����ام�����ُقق�������د 

ب�����������ارقم������ا اأ��������ش�������رق ال����م����ج����د ف������ي اأم��������ٍة ل��������ن��������ا  وف��������ي��������ه��������ا  اإاّل 

م������ات������ت ب��������ه ال���������������روح وال�����خ�����اف�����قال ت��ح�����ش��ب��وا م���ن ق�����ش��ى ف���ي ال��وغ��ى

ى ف�������ارقق��������د ُي�����ق�����ت�����ل ال����������م����������روؤُ ل���ك���ن���م���ا ب�����ي�����ن ال�������ف�������دى وال������������������ردَّ

ال����غ����ا�����ش����قي������ا �����ش����ي����د ال����ن���������ش����ر ع���اه���دت���ن���ا ل����ي����ل����ن����ا  ي����ن����ج����ل����ي  اأن 

ب��ه ن�����������ش�����رًا  ال����ع����ه����د  ذا  ه��������ّز ال������م������دى وع�����������ُدك ال���������ش����ادقف�����ك�����ان 
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الجائزة الأولى: �صامي محمد خازم. 150000ل.ل.

الجائزة الثانية: زينب عفيف حمدان. 100000ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:
ح�صن جميل جميل.

و�صام محمد �صرور.

اإبراهيم عليق.

زينب ف�صل فواز.

خديجة محمد بهجة.

زينب محمد فاعور.

اأ�صالة ن�صال �صرور.

ابت�صام اأحمد عودة.

اأ�صئلة م�صابقة العدد 218

اأ�صماء الفائزين في قرعة م�صابقة العدد 216

1

2

3

4

�صح اأم خطاأ:

اأ � للخير معنى وا�شع ي�شمل كافة االأعمال الح�شنة وخ�شو�شًا المادية والمالية؟

ه غير م�شمون على ا�شمه اإذا  ب � يجوز للموظف الم�شمون اأن ي�شّجل �شخ�شًا يخ�شّ

كان من اأقاربه؟

ج � كلما »ُفلترت« مادة المازوت كلما �شهل اختراق ملّوثاتها للرئتين وت�شببت بم�شاكل 

�شحية ال ح�شر لها.

اإمالأ الفراغ:

اأ � اإن دار كرامة الحّق عّز وجّل عالم تكون نعمه خال�شة وغير م�شوبة ب� .........

ب � ال�شارع المقّد�س اأذن بعمليات التجميل لكن .........

ج � اإن معنى االأ�شحى عند اإبراهيم واإ�شماعيلL هو ......... و......... عليها.

من القائل:

اأ � »علينا االقتداء ب�شلوك االإمام واال�شت�شهاد باأقواله«.

ب � »اإن الموت طالب حثيث ال يفوته المقيم، وال يعجزه الهارب، اإن اأف�شل الموت القتل«.

ج � »ال تتكلم اليوم بكالم تعتذر منه غدًا، واخزن ل�شانك«.

من المق�صود؟

اأ � اهتم االإ�شالم بهم اهتمامًا مميزًا وتعلقت بهم اأحكام �شرعية واآداب �شنية.

واأهمها،  مبا�شر  ب�شكل  المواطن  تعني  اأ�شا�شية  ملفات  على  عملها  في  ترّكز   � ب 

الت�شّحر، و�شالمة المياه والطاقة البديلة الخ...؟

ج � م�شاعدتهم مقّدمة االإيمان والتو�شية بال�شبر ونزول الرحمة االإلهية.

�صحح الخطاأ:5

اأ � اأكثر االأماكن تعر�شًا للك�شر في ج�شم االإن�شان هي الركبة.

ب � و�شول االأ�شعة فوق البنف�شجية اإلى االأر�س يوؤدي اإلى كوارث اإن�شانية.

ج � اإن اإغالق �شنبورة المياه عند تنظيف االأ�شنان يوفر 16 ليترًا في الدقيقة؟
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٭ اأ�شئلة الم�شابقة ُيعتمد في االإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.

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

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

االأول: مئة وخم�شون األف ليرة لبنانية � الثاني: مئة األف ليرة لبنانية باالإ�شافة اإلى 

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

٭ كل من ي�شارك في اإثني ع�شر عددًا ويقدم اإجابات �شحيحة ولم يوفق بالقرعة، 

يعتبر م�شتحقًا لجائزة القرعة ال�شنوية.

٭ ُيعلن عن االأ�شماء الفائزة بالم�شابقة ال�شهرية في العدد مئتين وع�شرين ال�شادر 

.
َّ

في االأول من �شهر كانون الثاني 2009م بم�شيئة اهلل

اآخر مهلة ل�صتالم اأجوبة الم�صابقة:

ل من �صهر كانون الأول 2009م الأوَّ

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

جمعية المعارف االإ�شالمية الثقافية.

٭ كل ق�شيمة ال تحتوي على اال�شم الثالثي ومكان ورقم ال�شجل تعتبر الغية.

8

7

6
اأُن�صئت، للعمل على تجنب ت�صّرب الأطفال من مدار�صهم ول�صمان حقوقهم 

وتر�صيد عملهم في وزارة العمل، ما هي؟

يقول في اإحدى كتاباته اإن الدعاء والذكر وربما ال�صالة اإذا تكررت من 

دون توجه اإلى اهلل ف�صتوؤدي اإلى الق�صوة، من هو؟

اأ � االإمام الخميني}.

ب � االإمام الخامنئي{.

.Mج � ال�شيخ محمد البهاري

ُيقاَتلون ويزلزلون زلزاًل �صديدًا، من هم؟

اأ � اأمة قائمٌة على الباطل.

ب � اأمة قائمة على الحق تهادن وت�شبر مع �شّدة البالءات.

ج � اأمة قائمة على الحق تقاتل وت�شبر.

في اأي �صفحة وردت العبارة التالية:

»لم اأ�شاأ اأن اأحتكر الثواب وحدي، هل تقبلين م�شاركتي اإياه؟

ذكره الإمام عليQ في و�صيته اإلى ولته باأنه »ثقيل كله« ما هو؟ 10

9
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لالأمة  دمتم  وعطاءاتكم،  جهودكم  لكم  ن�شكر  الهب�ض:  ح�شن  زه��راء   �

فخراً، ذخراً، ومعيناً ل ين�شب.

� زهرة �شليم �شرور: »ما اأروع الإ�شراقة البراقة التي تلمع بين �شفحاتك... 

بقية اهلل«.

ونقّدر  المباركة  المجلة  في  العاملين  ن�شكر  �شليمان:  جعفر  اإبراهيم   �

فاإلى  اأو�شاعها،  وتح�شين  تطوير  اإل��ى  ال�شعي  اأج��ل  من  المبذولة  الجهود 

الخير والتقدم وال�شالح لهذه المجلة الغراء.

� اإلى القراء االأعزاء: ن�شكر لكم م�شاركاتكم في مجلتكم التي تنتظر ر�شائلكم وتتابعها 

باهتمام، و�شكرًا للقراء: �شوفيا اأحمد مراد � مهدي محمد ال�شيد � زينب رمزي �شم�س � 

بتول علي البزال � عبد اهلل نعمة ر�شا، ونعدكم بمتابعة مو�شوع تو�شيع مكان االإجابة في 

المجلة.

ن�شكر لكم ر�شائلكم العطرة مع وعدنا لكم باأن نهتم باقتراحاتكم بما يتنا�شب واأبواب المجلة 

ومع تمنياتنا باأن تبقوا من قراء المجلة على الدوام.

�شمر علي   � االأع��زاء: فاطمة محمد زراقط  القراء  اأي�شًا م�شاهمات  المجلة  وت�شكر 

جعفر � محمد اأحمد �شبرا � علي اأحمد حب اهلل � �شعاد حب اهلل ر�شا � �شارة بالل فرحات 

� اأحمد البزال، و�شنعمل على متابعة اأن يكون لنا مندوب في منطقة بعلبك يا اأخ اأحمد.

اإلى اأحمد البزال، زهراء ح�شين مظلوم وعلي خ�شر فاعور: المجلة تحاول االهتمام 

باال�شتفتاءات الفقهية التي هي مو�شع ابتالء الموؤمن وترحب بكل �شوؤال اأو ا�شتفهام في 

م�شاألة فقهية، ومتابعة االإجابة عليه مع الجهات ال�شرعية المعنية.

محمد اأحمد �شبرا، زهراء عبا�س مهدي: �شكرًا القتراحاتكما التي يتنا�شب بع�شها 

مع �شيا�شة التطوير الحالية الأبواب المجلة.

ردود �شريعة

من ر�شائل القراء
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على خطاك
اإلى ال�صهيد محمد محمود �صهال

اأّنى لنا اأن نقترب منك واأنَت ال�شم�س تن�شر نورها لتبيد الظلمة وتبعث الحياة وتقهر الظالم 

بخفافي�شه الحاقدة، التي اأرادت اأن تعبث بوطننا، فكان دمك الكالم الف�شل الذي اأ�شكت كل 

كالم، وخّيب للمتاآمرين كل االآمال، و�شفع الباطل �شفعًة اأردته مع اأذنابه؟!

ورحلت عنا اإلى المع�شوق االأعلى �شهيدًا لتزفك المالئكة عري�شًا ويتوجك اهلل 

في جنان اأعظيم اأمير..

قلوبنا  في  وتن�شر  العزم،  فينا  تبعث  فاتحة  عليائك  من  علينا  اتُل  محمد، 

النور، وتبل�شم جراحات القلب الدامي بفقدك، وتطرد عنا كل اأبال�شة الدنيا 

ونحن  منا،  تنال  اأن  لها  كيف  كيف...  ولكن  لهزيمتنا  نف�شها  جّندت  التي 

على  قاب�شين  محمد  دين  متاأبّطين  خطاك  على  ال�شير  على  العزم  عقدنا 

اأمل  الحجة|  لقدوم  ممهدين   ،Qالح�شين ن��داء  ملبين  عليٍّ  �شيف 

معالمه  ر�شمتم  الذي  بالن�شر  موعودين  ال�شادق،  اهلل  ووعد  الم�شت�شعفين 

واأو�شحتم طريقه واأعليتم بنيانه؟

محمد، نم قرير العين في عليائك فربيع دمك اأزهر ن�شرًا وب�شتان جهادك اأينع كرامة، 

فهنيئًا لك الن�شر مع ال�شهادة وعهدًا اأن نبقى لنهجك االأوفياء.

�شقيقة ال�شهيد

رانيا �شهال

تحمل ا�شم »اأ�شدقاء« في ملٍف داخل 

حا�شوبي

�شوٌر

حوت بين طياتها الكثير من عناوين 

ال�شداقة ومعانيها

ال�شداقة

التي انقطع خيطها المتين بعد ثماني 

�شنوات

�شاألت عقلي:

اأاأتلف تلك ال�شور التي �شاهدت تنقلنا 

من مرحلة اإلى اأخرى؟

ف�شاألني قلبي:

اأال ترغب باإعادة ال�شداقة التي ج�شدت 

نوعًا من االإخال�ِس والمحبة؟

اأفالطون!

عندما �ُشئلت عن ال�شديق

قلت: هو اأنت ولكنه غيرك

اأنت في العقل والروح وغيرك في الج�شد

خالفك الراأي
ُ
اأنا يا اأفالطون اأ

الأن في اأيامنا ال وجود ل�شديقك المذكور

واإال ما كانت النف�ُس قتلت نف�شها

وال ابتعدت الروح عن �شالِح روِحها

لتبقى تلك ال�شور

لعلها تجد �شديقًا كالذي ذكرته يا 

اأفالطون

محمد الأحمر

مجموعة �شور
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»ال����ج����ه����اد 

ب��اب م��ن اأب��واب 

اهلل  فتحه  الجنة 

لخا�شة اأوليائه«

مجاهدًا بطاًل كنت يا ح�شين، من واٍد 

اإلى واد ومن جبٍل اإلى جبل 

كان  وال�شخر  فرا�شك  ك��ان  ال�شوك 

لحافك، تر�شد العدو وتلتحم معه 

تقاتل بيٍد وت�شم الم�شحف بيد، تمّني 

النف�س باإحدى الح�شنيين اإما الن�شر واإما 

ال�شهادة..

في ن�شر اأيار، كان لك �شوالت وجوالت، 

وفي ن�شر تموز العزة، كنت وعدًا �شادقًا

اإلى اأن تحقق الن�شر الموعود وم�شينا 

اأحبائك ورفاق  ال�شهداء  �شويًا في مواكب 

دربك 

ال�شهادة  بنيلهم  م�����ش��رورًا  ت��ودع��ه��م 

وحزينًا الأنك لم تلتحق بهم ول�شان حالك:

»اللهم ارزقني ما رزقتهم«

ومرت اأيام العمر كاأنها ثواٍن معدودة

هادئًا،  ���ش��ري��ع��ًا،  ح�شين  ي��ا  ورح��ل��ت 

مبت�شمًا ومتممًا ن�شف دينك..

ع���ري�������س  ي�����ا  اهلل  ج����ن����ان  ف�����اإل�����ى 

المجاهدين..

اأخوك ورفيق دربك 

اأيمن حّمود

حين يرحل القمر
مهداة اإلى قمر ال�صت�صهاديين ال�صهيد علي ق�صمر

�شاأحدثكم عن ق�شمر... عن قمر لي�س كالقمر..

عن الدمع حين يخط دعاء ال�شحر..

عن ابت�شامة الزهر.. على �شفاه اليا�شمين.. وعن �شالة العارفين..

عن علي، حيث عانق ال�شالح.. فعانقته ال�شهادة..

وزرع ج�شده في تراب الجنوب، عبوة... ن�شفت ال�شهاينة..

عن ج�شد ما حواه كفن.. عن الفر�شان الممهدين البن الح�شن...

عن باأ�س من باأ�س علي االأكبر... وبريق ن�شر من �شني خيبر..

عن العري�س الذي ما زّف... كالقا�شم... عن اأنين طيور الجنوب.. حين تحّن للربيع..

يا لوعة زينب حين بكت العبا�س.. قطيع الكفوف...

ووجع ال�شجاد.. يلملم اأ�شالء ال�شهداء في اأر�س الطفوف..

يا امتدادًا لكربالء الع�شاق.. في محاريب الوالء... يا �شهيدًا بكت عليه مالئكة ال�شماء..

يا من زرعت عيناك عبوة، ولّغمت �شلوعك.. فاأ�شبحت قمر اال�شت�شهاديين..

وتذوقت حالوة ال�شهادة.. واأذقتهم مرارة الهزيمة.. واأذقتنا فرحة االنت�شار..

مرينا عبا�ض نحلة: غامبيا/غرب اأفريقيا

عري�ص المجاهدين
اإلى �صهيد الوعد ال�صادق ح�صين حمود
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اإلى روح ال�شهيد ح�شن علي 

المو�شوي...

بكم زها الرو�س وازدان ريحانا

وعبق الورد ريحًا وان�شاب األوانا

و�شدا الطير تغريدًا

وتاه الماء جذالنا

اإليكم اأهدي بع�س اأ�شواٍق واألحانا

فاأنتم واهلل من حّولتم ال�شوَك ريحانا

اأنتم الفخر واأنتم الِب�ْشُر، واأنتم ن�شرنا

بل روح محيانا

بدمائكم رويتم االأر�س

واأعدتم اإلى اأمتنا الفخر فّتانا

فهنيئًا لكم �شهادتكم

وهنيئًا لنا ن�شرنا من دماء �شهدانا

ولء ياغي

مهداة اإلى روح ال�شهيد عماد حيدر اأحمد 

)ال�شيد ر�شا(

وداعًا يا نور العمر فلن اأن�شاك..

نم قرير العين فقد نلَت ُمناك..

هذي كلماتي تح�شد في الليل..

وت�شافر اإلى البعيد..

�شوقًا اإلى لقياك..

عماد..

يا حلمًا من ال�شمال بدا..

وفي عمق الجنوب بطاًل غدا..

فتالل الرفيع وعقماتا واأبو ركاب..

جعلت منَك مقاومًا فار�شًا مقدامًا..

عماد..

خذني اإليك.. فاإني م�شتاق..

اإلى عينيك.. اإلى كّفيك.. اإلى وجنتيك..

حتى تالل عامل تتوق �شوقًا لنعليك..

خذني وال تبعد..

فالبعد غربة..

والغربة وح�شة..

والوح�شة ظالم..

ال يمحوه �شباح..

اإبراهيم ماّلح

اأنتم الفخر
من القلب اإلى القلب
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الهليون.. حين ترويه الدماء

الهليون هو نبات معّمر من ف�شيلة الزنبقيات، تمتد جذوره تحت االأر�س. هذه 

النبتة ال�شهية، عندما تحّل �شيفة على مائدتنا في ف�شل ال�شتاء، تعود بي الذاكرة 

�شنوات طويلة اإلى الوراء، حين كنت طفلة �شغيرة اإبان االحتالل االإ�شرائيلي. في تلك 

االأيام، كان الجنوبيون ال يغادرون منازلهم اإال نادرًا، والأمر �شرورّي فقط.

وكنا، اأنا واأخوتي، عندما ن�شمع وقع اأقدام خلف المنزل، نت�شابق اإلى النافذة اأو 

ال�شرفة � بدافع الف�شول الطفولي لي�س اأكثر � لمعرفة هوية المار ووجهة �شيره.

وفي كل مرة.. كان هو.. ذلك ال�شاب ذو الوجه الب�شو�س واللحية الطويلة ي�شعد 

� الطريق التي ت�شل بين حقول الزيتون في بلدتنا دير قانون النهر وبيوتها  � الهثًا 

ال�شكنية، حاماًل ق�شبانًا ال تعد من الهليون.

كان هذا الم�شهد المتكرر ي�شتفزنا ويده�شنا، من اأين ياأتي بكل تلك الق�شبان؟ 

وماذا يفعل بها كلها؟ ياأكلها اأم يبيعها؟ وكيف يتجراأ على التنقل في الحقول والعدو 

ير�شد كل حركة في البلدة ويطلق النار على كل من ت�شّول له نف�شه الخروج من منزله؟

اإلى اأن جاء يوم، و�شمعنا طلقات نارية تالها �شراخ، ما الخبر؟ العدو قتل اأحدهم 

اإلى النافذة.. والأول مرة  والنا�س يت�شابقون لمعرفة هويته.. ونحن كالعادة نت�شابق 

جثته  بل  ال�شخمة،  الهليون  ورزمة  الطويلة  اللحية  ذا  الب�شو�س  الوجه  ذلك  نرى  ال 

المحمولة على االأكف و�شط �شيحات الغ�شب و�شرخات التكبير.

عندها فقط اأدركنا اأن ذلك ال�شاب المقدام كان مقاومًا، واأن البحث عن الهليون 

لم يكن �شوى ذريعة للتمويه على ن�شاطه الجهادي، ولم يفت�شح اأمره هذا اإال بعد اأن 

اأدى واجبه الجهادي ونال ال�شهادة التي كان يطمح اإليها.

ق�شير«  »نعيم  بال�شهيد  تذكرني  ال�شهية  النبتة  هذه  باتت  الحين،  ذلك  ومنذ 

وت�شدني اأكثر اإلى اأر�شي المروية بدماء ال�شهداء.

�شناء زلزلي

االأبطال 

هذا  في  الم�صاركة  في  يرغبون  الذين  الأع��ّزاء  القراء  عناية  نلفت 

الباب، اإلى اأن المجلة تعتذر عن ن�صر اأي م�صاركة مكتوبة باللغة العامّية
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اأحجية:

واأٍم اأٍب  ب���������دون  ي���م���وُتوم�������ول�������وٍد  وال  ي���ع���ي�������ُس  ق�������وٍت  ب����ال 

���ك���وُتل�����ه وج��������ٌه ول����ي���������س ل�����ه ل�������ش���اٌن ف��ي��خ��ب��رن��ا وي����ل����زُم����ُه ال�������شُ

قال... فقال

قرع مت�شّول باب اأحد االأثرياء، 

�شاحب  ف��ق��ال  ع��ط��اًء هلل،  وط��ل��ب 

البيت لعبده:

يقول  »لعنبر«  قل  »مبارك«  يا   �

»لجوهر«، و»جوهر«  يقول »لياقوت« 

و»األما�س«  »الألما�س«  يقول  وياقوت 

ي��ق��ول ل���»ف��ي��روز« و»ف���ي���روز« يقول 

لهذا  يقول  و»م��رج��ان«  »لمرجان« 

المت�شّول: يفتح اهلل عليك.

ف�شمعه المت�شّول فرفع يديه اإلى ال�شماء وقال: »يا رب، قل »لجبرائيل« يقول »لميكائيل« 

و»ميكائيل« يقول »لدردائيل« و»دردائيل« يقول »الإ�شرافيل« و»اإ�شرافيل« يقول »لعزرائيل« 

اأن يزور هذا الغني الكريم ال�ّشهم«!

قيل لرجل بخيل:

لك  ولي�س  م��ال  عندك 

مّت  اإذا  عجوز،  وال��دة  اإال 

ف�شترُث مالك وتبّدده.

فقال: اإنها ال ترثني.

فقالوا: كيف؟

قبل  طّلقها  اأبي  فقال: 

اأن يموت.

طرائف
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:Q من ِحكم اأمير الموؤمنين

� الفقر الفادح اأجمل من الغنى الفا�شح.

� اللجاجة تورث ما لي�س للمرء اإليه حاجة.

اأ�شماء ومعاٍن:

� اإبراهيم: معناه »اأب رحيم«، وكان ا�شمه من قبل »اآبراهم« اأي اأب االأمم الأنه اأّواه كثير 

الجزع، �شماه اهلل اإبراهيم وهو »اأبو االأنبياء«.

� نوح: ومعناه هادي )كان بين نبي اهلل نوح وبين النبي اآدم األف عام(.

� اإدري�ض: معناه المكّر�س، وهو اأّول من خط بالقلم.

� هود: معناه رفيق والنبي هود هو هود بن �شالخ بن اأرفك�شاد بن �شام بن نوح. وهود 

اأربعة   :P اأهل الكتاب هو عابر، وهو من االأنبياء العرب الذين قال عنهم نبينا  عند 

.»P ومحمد Qو�شعيب Q و�شالح Qاأنبياء من العرب »هود

            من و�شايا لقمان:

� يا بني، اتخذ الف �شديق واألٌف قليل، وال تتخذ عدوًا واحدًا والواحد كثير.

� يا بني، اتعظ بالنا�س قبل اأن يتعظ النا�س بك.

� يا بني، اجعل معروفك في اأهله وكن فيه طالبًا لثواب اهلل وكن مقت�شدًا،

وال تم�شكه تقتيرًا، وال تعطه تبذيرًا.

من م�شتحبات �شهر ذي الحجة:

منه  االأخير  اليوم  في  ركعتين  ال�شالة 

بفاتحة الكتاب مرة وع�شر مرات �شورة »قل 

الكر�شي،  اآية  مرات  وع�شر  اأح��د«،  اهلل  هو 

ثم يدعو بعد ال�شالة بهذا الدعاء: »اللهم، 

نهيتني  عمل  من  ال�شنة  هذه  في  عملت  ما 

ه ون�شيُته ولم تن�َشه، ودعوتني  عنه ولم تر�شَ

اإلى التوبة بعد اجترائي عليك، اللهم فاإني 

تقطع  وال  مني،  فاقبله  اإليك  يقّربني  عمل  من  عملُت  وما  لي،  فاغفر  منه  اأ�شتغفرك 

رجائي منك يا كريم«.

فاإذا قلت هذاك قال ال�شيطان: يا ويله ما تعبت فيه هذه ال�شنة هدمه اأجمع، بهذه 

.
)1(

الكلمات، و�شهدت له ال�شنة الما�شية، اأنه قد ختمها بخير

)1( اإقبال االأعمال، ال�شيد ابن طاوو�س، ج2، �س380.

109

م
 2

00
9 

ي
ن
ثا

ل
 ا

ن
ي
ر

�ش
ت
 /

 2
18

د 
د

ع
ل
ا



اإعداد: في�صل الأ�صمر

اأفقيًا:

1 - �شاعر فل�شطيني راحل. 

2 - من الورود - من الطيور.

3 - ن�شف كلمة )دا�شت( - بخلوا � والد.

4 - جمعت - اإف�شاد ال�شيء.

5 - للندبة - �شقَّ ال�شيَء – �شفَي من المر�ض.

6 - نتبعك - اأكبُر في العمر.

7 - مداوي - ت�شفق على.

8 - اإ�شتاق � زالت.

اإل���ى فعل ال�����ش��يء م��رة اأخ���رى - تركت  9 - رج��ع 

المكان.

10 - من الحيوانات المنقر�شة � جميع.

عموديًا: 

����ش���وري���ة ج����رت ف��ي��ه��ا م��ع��رك��ة بين  1 - م��دي��ن��ة 

ال�شوريين والفرن�شيين � تح�شي.

2 - من اأ�شهر كرماء العرب. 

3 - لم�ض - يمكثون في المكان.

4 - لمَع - ريبي - ن�شف كلمة )رامي(.

5 - عملة عربية � قطع.

6 - اقتربتم - الكالم مع خطاأ وبال روية.

7 - للتعريف - غطاء )بالجمع(.

8 - �شعف - فيل�شوف عربي.

9 - يرحل اإلى بلد اآخر - اأدُع ال�شيَء.

10 - جرع الماء - من الأرقام � ه�شبة.

الكلمات المتقاطعة

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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1 � اأ � كتاب.
ب � عيد.

ج � لطف.

2 � اأ � خطاأ.
ب � خطاأ.

ج � خطاأ.

.P3 � اأ � الر�شول
ب � ال�شيخ علي �شالح.

ج � ال�شهيد عدنان ق�شمر.

4 � اأ � ال�شهيد االأول.

ب � اآية اهلل مرع�شي النجفي.

ج � ال�شهيد �شامي �شو�س.

5 � اأ � العراق.
ب � ال تجب الكفارة.

ج � تبطل.

6 � ب.

7 � ب.
8 � �شورة القدر اأو االآية 261 من �شورة البقرة.

9 � �شفحة 16.
10 � جبع.

حل الكلمات المتقاطعة ال�صادرة في العدد 217

جواب االأحجية: القمر

اأجوبة م�شابقة العدد 216

12345678910

توتناريزح1

جنويلاري�ض2

لاجنااتدا3

دلوةثحابم4

اانفلوحن5

ن�ضي�ضمنعم6

مه�ليوحل�ض7

تامراجيب8

حلا�ضاده�ا9

لمعزيراح10

من يرغب من الإخوة القراء بالم�شاركة في �شحب قرعة الم�شابقة؛ 

فلي�شتعلم عن التاريخ من مركز المجلة.
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باالإ�شاءة،  اأجازيك  واأن��ا  اإل��ّي  ت�شيء  »اأن��ت 

فما الفرق بيننا اإذًا«؟!

تذكرت هذا القول واأنا اأ�شتمع اإلى �شديقة 

جاءت اإلي  ب�شوؤال ملّح:«هل يالم االإن�شان على 

ب�شكوى  اأرَدَف��ْت��ه  اأ�شحابها؟«،  اإلى  االإ�شاءة  رد 

مزمنة �شاقت ذرعًا  باأحوال النا�س وت�شرفاتهم 

بالرفاق  م���رورًا  ب��االأق��ارب،  ب���دءًا  ومعاملتهم 

واالأ�شحاب واالأ�شدقاء، و�شواًل اإلى المعارف والزمالء...

عنده  تلقى  فال  بالمعروف   دائ��م��ًا  اإليه  تبادر  ال��ذي  ف��ذاك 

عرفانًا بالجميل اأو خجاًل منه.

كالعملة  المتقلب  بموقفه  يحّيرك  ال��ذي  وذاك 

ذات الوجهين، فيوم معك ويوم عليك.

اأحا�شي�شه  بمراعاة  يجهدك  ال��ذي  وذاك 

وم�شاعره، وال يح�شب ل�شعورك اأي ح�شاب.

وذاك الذي يغلق في وجهك اأبواب المودة 

ويقطع اأوا�شر القربى من غير �شبب يذكر.

لق�شاء  بو�شعك  تفعل كل ما  الذي  وذاك 

حاجاته، فتراه ين�شاك عند اأول حاجة 

لك عنده.

وذاك الذي يقتن�س منك المنافع والفوائد، وال يكلف 

نف�شه عناء ال�شكر اأو التقدير.

المادية  حالتك  ووزن  بمقدار  معاملته  ح�شن  يرهن  ال��ذي  وذاك 

وو�شعك االجتماعي. 

فيلقاك  ي�شمره  عما  اللثام  ك�شف  من  ي�شتحي  ال  الذي  وذاك 

بوجه: 

فال تظنن اأن الليث يبت�شم اإذا راأيت نيوب الليث بارزة 

وذاك الذي يجبرك على انتقاء االألفاظ والمواقف بحقه، فت�شّير 

بين يديه وكاأنك ت�شير في حقل من االألغام.

د لك في المفارق را�شمًا الأخطائك   وذاك الذي تغفر له الكثير من الزاّلت واالأخطاء، فيتر�شّ

حدود الجزاء.

وذاك.. وذاك.. وذاك...

النا�س عن  من  وغيرها  �شديقتي  ل�شان  على  تنتهي  ال  التي  واالأخبار  الحكايا  من  �شل�شلة 

النا�س واأفعالهم التي تجرح رقة القلب الوديع ورهافة النف�س الح�شا�شة.

وردًا على �شوؤالها الملّح لم اأجد اأ�شرع من القول الذي ذكرته جوابًا �شافيًا لحيرتها: »اأنت 

ت�شيء اإلي واأنا اأجازيك باالإ�شاءة، فما الفرق بيننا اإذًا«؟!

�شكوى

مزمنة
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