
�إ�شالمية ثقافية جامعة ت�شدر كل �شهر عن

�لم�شرف �لعام

رئي�س �لتحرير

مديرة �لتحرير

�لمدير �لم�ش�ؤول

�إخر�ج وطباعة

twi t ter :@baqiatol lah_
Facebook: هلل� بقي��ة  جمل��ة 

1

م
 2

01
3 

ب
/�آ

 2
63

د 
د

ع
ل
�



263

4 اأول الكالم: اإّنهم لُهُم المن�صورون
ال�سيد علي عبا�س المو�سوي

6في رحاب بقية اهلل: الممهدون بعدلهم )3(
اآية اهلل ال�سيخ عبداهلل جوادي الآملي

10نور روح اهلل: حفظ الإ�سالم م�س�ؤولية العلماء

14مع الإمام الخامنئي: في ميدان الحرب الناعمة

16حكمة الأمير: حٌق لك وواجب عليك
ال�سهيد مرت�سى مطهري}

20منبر القادة: �سدق�ا... فاأُجيب�ا )2/1(
ال�سيخ ال�سهيد راغب حرب

24فقه ال�لي: اأحكام النظر )2/1(
ال�سيخ علي حجازي

26و�سايا العلماء: اأحب عباد اهلل)8(: عبٌد خلع �سرابيل ال�سه�ات
اآية اهلل ال�سيخ محمد تقي م�سباح اليزدي

29فهر�س �لملف: جير�نكم و�شية  نبيكم

30حتى تدوم جيرتكم
ال�سيخ مو�سى خ�ساب

35اأح�سن ج�ارك... تعمر دارك
ال�سيخ ح�سن غبري�س

40�سباح الخير يا جاري
تحقيق: يمنى المقداد

46ط�بى لمن جاره م�سجده
تحقيق: ال�سيد ربيع اأبو الح�سن

52حق�ق الجار والجيرة
ال�سيد �سامي خ�سرا

14

58

2



263

55مجتمع: ل... لخداع الم�ستهلك
نبيل �سرور

P58�سخ�سية العدد: زيد بن حارثة:  ُحبُّ ر�س�ل اهلل
ظافر عمر قطيع

)Agricultural Engineering( 62اخت�سا�سات: الهند�سة الزراعية
هانوي مو�سى غازي

66تغذية: اأطباقنا في م�اجهة ال�سيل�ليت
�سارة المو�سوي

70تربية: الح�سانة: اأم�مة م�سطنعة
تحقيق: فاطمة الجوهري غندورة

75قراءة في كتاب: �سيعة جبل عامل ون�س�ء الدولة اللبنانية 
زينب الطحان

80اأمراء الجنة: �سهيد ال�عد ال�سادق علي حاتم ر�سا )ر�س�ان(
ن�سرين اإدري�س قازان

84ت�سابيح �سهادة: اإني ال�سهيد... �ساأك�ن ي�مًا ما اأريد
ال�سهيد محمد مهدي مرت�سى

86اأدب ولغة: ك�سك�ل الأدب
اإبراهيم من�سور

90م�ساركات القراء: �سيف 82 المحرق
�سكنة كر�ست

92اإنترنت
فاطمة �سعيتو حالوي

94�سباب: عندي م�سكلة: ل اأثق باأحد- م�هبة �سياغة الخاطرة- تحطم الكلمات
ديما جمعة فواز

98ح�ل العالم
حوراء مرعي عجمي

112اآخر الكالم: قائد المح�ر... وطيف المالئكة
نهى عبداهلل

20 7529

3

م
 2

01
3 

ب
/�آ

 2
63

د 
د

ع
ل
�



ال�سيد علي عبا�س امل��س�ي

إّنهم لُهُم 
المنصورون

ق�سة ال�سراع بين الحق والباطل تمتد 

مع تاريخ الإن�سانّية حّتى حادثة القتل الأولى 

قتل  من  الكريم  القراآن  حكاه  بما  لة  المتمثِّ

لأّن الحق كان لأخيه  اآدم لأخيه؛  ابَني  اأحد 

ع��ل��ي��ه. وق�����س��ة ال�����س��راع الأول����ى م��ا ت��زال 

م�ستمّرة في الب�سرية واإن اختلفت تجلياتها 

واأ�سكالها ومظاهرها. 

في  ال�����س��راع  ط��رَف��ي  تلحظ  وع��ن��دم��ا 

ما  اأّن  تجد  التاريخ،  مّر  على  لهما  يمثِّ من 

عن�سرين  �سراعهم  في  الباطل  اأهل  ز  يميِّ

اأ�سا�سّيين:

والإم��ك��ان��ات  ب��ال��ق��درات  الثقة  �لأول: 

قوم  م��ن  ياأتيهم  ال���ذي  وال��دع��م  ال��م��ادي��ة 

اأمثالهم، ل يرون اأّن بو�سع اأحد التغّلب على 

لأنف�سهم  الغلبة  ي��رون  بل  ال��ق��درات،  ه��ذه 

اعتمادًا عليها.

على  والإ�سرار  واللجاج  العناد  �لثاني: 

ل�سوت  ال�ستماع  الآذان عن  و�سّم  باطلهم 

باع  اتِّ وبين  بينهم  يحول  م��ا  وه��ذا  ال��ح��ق، 

رًة  الحق، فكانوا عندما تناديهم الر�سل محذِّ

هذا  ي�ستعجلون  الإلهي،  العذاب  من  اإّياهم 

العذاب ويتحّدون هذا الوعد الإلهي. 

وخ��ط��اب ال��رح��م��ة الإل��ه��ّي��ة ف��ي اآي���ات 

القوة  اأّن  فَبيَّن  هوؤلء،  الكريم حّذر  القراآن 

يمكن  ل  واأنها  �سيئًا،  اهلل  ُتعجز  ل  المادية 

الثقة  واأّن  اللهية،  الإرادة  اأم��ام  تحول  اأْن 

بها خطاأ قاتل، كما حّذرهم من العناد على 

الباطل والإ�سرار عليه.

أول الكالم
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ع  وي�سرِّ نف�سه  على  الباطل  ُيعين  وهكذا 

من هزيمته، فتجده يتخّبط خبط ع�سواء في 

المكابرة  على  اإّل  يقوى  ل  ال�سراع،  خ�سم 

والمعاندة.

�سراعهم  في  الحق  اأهل  ز  يميِّ ما  واأّم��ا 

من  وه��م��ا  اأ���س��ا���س��ّي��ان،  فعن�سران  ه���ذا، 

التعاليم التي حّث عليها القراآن الكريم في 

العديد من اآياته:

الإلهي،  وبالن�سر  ب��اهلل  الثقة  �لأول: 

فاأهل الحق هم اأهل اأداء الواجب والتكليف، 

من  الن�سر  ن��زول  اأّن  تمامًا  يدركون  وه��م 

ينت�سروا  اأن  على  تحديدًا  يتوّقف  اهلل  عند 

هلل، ومن هنا كان عزمهم على النت�سار له 

فقط.

الخ�سم،  على  الحجة  اإل��ق��اء  �ل��ث��ان��ي: 

ففي �سراعهم ل يعي�سون الت�سّفي والنتقام، 

جهدًا  يبذلون  فهم  والرحمة،  ال�سفقة  بل 

الخ�سم:  على  الحجة  اإلقاء  في  م�ساعفًا 

بالموعظة التي هي خطاب القلب، وبالكلمة 

الخ�سم  هذا  لعّل  العقل،  خطاب  هي  التي 

ي�ستفيق ويرجع.

ول���ك���ن م���ا ي�����س��ت��وق��ف الإن�������س���ان عند 

ال�سراع،  بهذا  المرتبطة  الآي��ات  مراجعته 

وكيف يتحّول ال�سراع من �سراع اأهل الحق 

مع اأهل الباطل، اإلى �سراع تقف فيه الذات 

النتيجة  فتكون  الباطل  مقابل  في  الإلهية 

المتمّثلة بانت�سار الحق حتمّيًة، يظهر ذلك 

في عدة اأمور:

1 – اإن الن�سر الإلهّي كلمة اإلهية �سابقة، اأي 
الحق،  لأتباع  اأعطاها  وجل  عّز  اإّن اهلل 

ووعدهم باأن يكون الن�سر حليفهم قبل 

بدء ال�سراع والحرب.

اأ�ساف  لمن  مكتوب  الن�سر  ه��ذا  اإن   -  2
وتمح�س  وج���ل  ع���ز  اهلل  اإل����ى  ن��ف�����س��ه 

فقط،  هلل  ع��ب��ٌد  ف��ه��و  هلل،  ب��ال��ع��ب��ودي��ة 

وكلمة الن�سر التي �سبقت هي لمن كان 

خال�س العبودّية هلل عّز وجّل.

في  ك��ان  لمن  مكتوب  الن�سر  ه��ذا  اإن   -  3
اهلل  يريده  ما  اإّل  يريد  ل  وقتاله  حربه 

حتى  هلل  ج��ه��اده  ك���ان  اأي  وج����ل،  ع��ز 

ي�سدق عليه اأنه جندي هلل عز وجل.

ال��ل��ذان  ه��م��ا  الأخ���ي���ران  فالعن�سران 

ال��ذي  بالن�سر  الإل���ه���ي  ال��وع��د  ي��ح��ّق��ق��ان 

الإن�سان  واأن يكون  اأوًل،  العبودية هلل  قواُمه 

تعالى: ق��ال  وق��د  ث��ان��ي��ًا،  مخل�سًا  ج��ن��دي��ًا 

{َوَلَقْد �َسَبَقْت َكِلَمُتَنا ِلِعَباِدَنا �ْلُمْر�َسِليَن * 

َلُهُم  ُجنَدَنا  نَّ  َو�إِ  * وُروَن  �ْلَمن�سُ َلُهُم  �إِنَُّهْم 

�ْلَغاِلُبوَن} ) ال�سافات 171 - 173(.

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رّب العالمين
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اآية اهلل ال�سيخ عبد اهلل ج�ادي اآملي

بعدلهم)3(

م�ستوى  في  ربما،  النا�س،  من  الأكثرية 

ال�سيخ الأن�ساري }.

اإّن الإن�سان يتوا�سع اأمام عظمة ال�سيخ 

ن�سيبه  اإن  يقول  ك��ان  ال��ذي  الأن�����س��اري، 

ن�سيب  وكذلك  معروف،  المال  بيت  من 

ن�سنع  اأننا  اإل  اأي�سًا.  معروف  الآخ��ري��ن 

ن�سنع  ال��م��ال،  بيت  م��ن  حيثّية  لأنف�سنا 

لنا ن�سيبًا منه يوازي  اأن  �ساأنًا ونعتبر  لنا 

�ساأننا الذي و�سعناه ثم نطالب به. من اأين 

طالب  مجرد  كنا  لقد  ال�ساأن؟  هذا  جاء 

ذوي  اأ�سبحنا  المال  بيت  وجود  ومع  علم 

�ساأن و�سرنا نطالب بن�سيب اأكبر للحفاظ 

على هذا ال�ساأن...!

التي  والأ�س�س  العنا�سر  عن  ال�سابق  العدد  في  تحدثنا 

تحتاج  العدل  اإقامة  اإن  وقلنا  العدالة،  بم�جبها  تتحقق 

وفي  العدل.  تطلب  واأّمة  عادل،  وقان�ن  عادل  قائد  اإلى: 

الأ�سالن  يتحّقق   R البيت  لأهل  الإ�سالمية  الحك�مة 

الأَّولن. و�سنبحث فيما يلي كيف يتحّقق الأ�سل الثالث.

*اأّمة تطلب العدل
من جملة الأعمال التي يقوم بها اإمام 

المجتمع  ف���داه، ج��ع��ُل  اأرواح��ن��ا  ال��زم��ان 

معجزة  فلي�ست  للعدل.  متعط�سًا  عاقاًل، 

جعل  في  واإنما  العدل،  ين�سر  اأن��ه  الإم��ام 

ولو  العدل  انت�سار  يتقّبلون  عقالء  النا�س 

يحيي  الإم���ام  م�سالحهم.  ح�ساب  على 

يجعله  ما  وهذا  الإلهية  بالعناية  المجتمع 

بع�س  له. جاء في  للعدل وطالبًا  متعّط�سًا 

بيده  يم�سح  اأن  اإّم��ا  الإم��ام  اأن  ال��رواي��ات 

المباركة على روؤو�س النا�س فتكُمل عقولهم 

في  ولكن  ت�سملهم.  الإلهية  العناية  اأّن  اأو 

تجعل  لالإمام  معجزة  هناك  الأح��وال  كل 

في رحاب بقية اهلل
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*العدل ولي�س العلم
ال��ذي  وه��و  ل��ل��ع��دل،  ال��ن��ا���س عطا�سى 

يمتاز بحدٍّ  الذي  العاِلم  يحل م�سكالتهم. 

الكاملة،  وال��ت��ق��وى  الف�سل  م��ن  متو�سط 

باإمكانه اإدارة مدينة، وترى النا�س �سعداء.

العدل هو الذي يدير المجتمع، ولي�س 

العلم.

ما هو مقدار  اأنف�سنا:  ن�ساأل  اأن  علينا 

توّقع  مقدار  هو  ما  العلم؟  اإل��ى  حاجتنا 

النا�س مّنا؟ وهذا هو المهم.

ال��ن��ا���س  الإم�����ام  ي��ج��ع��ل  *كيف 
عقالء؟

النا�س عقالء،  الإمام  اأما كيف يجعل 

النا�س يتعط�سون  حيث يكون الأكثرية من 

في  فكرت  كلما  محير.  اأمر  فهذا  للعدل، 

الحيرة  اأخذتني  النوراني  الحديث  ه��ذا 

ي��ده على روؤو����س الأن���ام فجمع به  »و���س��ع 

في  ال��ع��دل  ي��ع��ّم  ذل��ك  وب��ع��د   
)2(

عقولهم« 

اهلل  اأن  نحو  على  الم�ساألة  لي�ست  الكون. 

يمالأ الأر�س ق�سطًا وعدًل، بل ي�سع بداية 

عقولهم.  فيكمل  النا�س  روؤو���س  على  ي��ده 

حيًا،  المجتمع  ي�سبح  ال��ح��ال  ه��ذه  وف��ي 

نجد  هنا،  من  �سهل.  الأحياء  مع  والعمل 

اأّن  يبّين   Q الموؤمنين  اأمير  الإم���ام 

من جملة األعمال التي 
يقوم بها إمام الزمان أرواحنا 
فداه، جعُل اجملتمع عاقاًل، 

متعطشًا للعدل

اأن  فما  اأم��وات��ًا،  ي��واج��ه  اأن��ه  ه��ي  م�سكلته 

يرتقها من مكان اإل وفتقت في اآخر.

نتذّوق  اأن  ينبغي  تقدم  ما  على  بناًء 

نجعل  ذل��ك  بعد  ال��ع��دل،  طعم  اأوًل  نحن 

المجتمع يتعط�س له. في البداية قد نواجه 

ذلك  بعد  ولكن  �سعبة  �سهورًا  اأو  اأي��ام��ًا 

ي�سبح العدل عذبًا اإلى درجة اأنه ل يمكن 

ممار�سة اإّل العدل.

الإن�سان، الآن، كالذي اأ�سيب بمر�س، 

هل  ال��روائ��ح،  معرفة  على  ق��ادر  غير  فهو 

�ساهدتم اأ�سخا�سًا فقدوا حا�سة ال�سم، اأو 

ل ي�ستطيعون اأن يمّيزوا الرائحة الكريهة؟ 

عند  م�سامنا،  نفتح  اأن  علينا  يجب  7لذلك 
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ذلك ندرك اأّن الظلم كريه الرائحة.

*ال�ج�د المبارك لالإمام |
حقيقة  يدركون  ممن  الكثيرون  هناك 

»م��ن م��ات ول��م يعرف اإم��ام زم��ان��ه، مات 

ال�سوق  . هوؤلء يعي�سون 
)3(

ميتة جاهلية..« 

في  ي�ساهدون حياتهم  لأنهم  الإمام  للقاء 

كبيرًا  �سوقًا  يحملون  ه��وؤلء  ظهوره،  ظل 

لزيارته ودائمًا يلهجون بدعاء العهد.

لي�س �سحيحًا اأن الإن�سان اإذا مات فهو 

علويًا  ال�سخ�س  كان  اإذا  الإم��ام.  يرى  ل 

عند  يقف  من  اأول  ف��اإّن  حقيقة،  مهدويًا 

المبارك  الوجود  هو  الموت  اأثناء  راأ�سه 

لالإمام |. ينقل المرحوم الكليني} 

اأثناء  يح�سرون  العظماء  م��ن  اأرب��ع��ة  اأن 

احت�سار الموؤمن. عند ذلك ي�سبح الموت 

بلّذة  تقارن  ل  لّذته  اأن  درج��ة  اإل��ى  لذيذًا 

اأخرى.

اإل��ى  الإم���ام  ل��و ج��اء  م���اذا �سيح�سل 

في  الكليني  المرحوم  يتحّدث  منزلنا؟ 

اأن  عن  »الجنائز«  بحث  في  الكافي  فروع 

الموؤمن عند احت�ساره ل يرى الأقارب ول 

يعرف  ول  اأح��دًا  ي��رى  ل  هو  الممر�سين. 

�سخ�سًا من الأقارب والممر�سين حتى لو 

كانت عيناه مفتوحتين، وفجاأة يرى الو�سع 

قد تغّير ِمن حوله ثم بداأ اأربعة ع�سر �سيفًا 

اأول المتقدمين  اأما  اأنف�سهم.  ُيعّرفون عن 

 P اهلل  لر�سول  المبارك  ال��وج��ود  فهو 

.Q واإلى جانبه علي بن اأبي طالب

*مراتب العدل والظلم
الظلم  ه��ي:  م��رات��ب  وال��ظ��ل��م  للعدل 

الأو�سط  الظلم  الأ�سغر،  والعدل  الأ�سغر 

والعدل  الأك��ب��ر  الظلم  الأو���س��ط،  وال��ع��دل 

الأكبر.

نحن نطلب العدل الأ�سغر في الجهاد 

ال�ستكبار  ظلم  من  نجاة  ففيه  الأ�سغر، 

اإقامة  جميعنا  وظائفنا  من  وال�سهيونية. 

وتطبيق العدل الأ�سغر.

عدل  هناك  الم�ساألة  هذه  تجاوزنا  لو 

اأو�سط يقابل الظلم الأو�سط، وهو اأن نكون 

اأ�سخا�سًا جّيدين. الم�ساألة هنا هي م�ساألة 

الق�سط  والظلم،  العدل  والجهل،  العلم 

ما  اأكثر  واأن  والف�سيلة،  الرذيلة  والعدل، 

يمكن اأن نرتقي اإليه هو الجهاد الأو�سط. 

اأن يكون ال�سخ�س جيدًا واأن يكون �ساحب 

بالجهاد  تتعلق  اأمور  فهذه  ح�سنة،  اأخالق 

الأو�سط.

تبداأ  ال��م��رح��ل��ة،  ه��ذه  ت��ج��اوزن��ا  واإذا 

يطرح  هنا،  والعقل.  القلب  بين  الحرب 

الحكيم  بين  النزاع  وبحث  ال�سهود،  بحث 

بالدليل على وجود  ياأتي  الأول،  والعارف. 

الدليل  اإن  الثاني  وي��ق��ول  وال��ن��ار،  الجّنة 

الجنة  اأن  اأع��رف  لأنني  فقط،  لك  مفيد 

اأرى  اأن  اأري��د  ولكنني  موجودتان،  والنار 

النزاع بين القلب والعقل.

نحن نطلب العدل األصغر 
يف اجلهاد األصغر، ففيه 

جناة من ظلم االستكبار 
والصهيونية

في رحاب بقية اهلل
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وتهذيب  الفهم  عن  الحديث  دام  ما 

النف�س وتزكيتها، فهو من جملة الأخالق، 

ولكن  الأو���س��ط.  الجهاد  جملة  م��ن  وه��و 

عندما ي�سبح الحديث عن ال�سهود ي�سبح 

الجهاد جهادًا اأكبر.

*الجهاد الأكبر
الإم��ام  ن�ساهد  اأن  هو  الأكبر  الجهاد 

بحر  العالمة  ك��ان  كما  ذل��ك،  اأردن��ا  كلما 

ال��ع��ل��وم. ف���اإن ال��وج��ود ال��م��ب��ارك ل��الإم��ام 

وح�سوره، هو لأجل كافة المراحل: العدل، 

الظلم والجهاد.

والإم����ام����ة ال���م���ذك���ورة ف���ي ال��ك��ت��اب 

المدنية  الإمامة  هي  والفل�سفة،  والحكمة 

ال��ق��ان��ون  يطلبون  ال��ن��ا���س  وال�سيا�سية. 

واأن  متمّدنين  يكونوا  اأن  يريدون  والقائد، 

بحّد ذاته  اجتماعية، وهذا  تكون حياتهم 

يقّدمها  التي  الإم��ام��ة  وت��ام.  ح�سن  دليٌل 

ال���ق���راآن، ه��ي الإم���ام���ة ال��ت��ي ت��ق��ع �سمن 

اأي�سًا  وه���وؤلء  والمالئكة  الجّن  دائرتها 

يحتاجون اإلى المعّلم. 

بحار الأنوار، المجل�سي، ج34، �س259.( 1)

مخت�سر ب�سائر الدرجات، الحّلي، �س117.( 2)

الوافي، الفي�س الكا�ساني، ج7، �س591.( 3)

اله�ام�س

املالئكة أيضًا بحاجة إىل 
املعّلم واحلافظ واملذّكر. 

والذي يؤدي هذا الدور يف هذا 
الزمان هو احلضور املبارك 
لإلمام صاحب الزمان |

الذين  ال��وح��ي��دون  ه��م  ال��ج��ن  ولي�س 

اأيمانهم،  لتقديم  الإم��ام  اأم��ام  يح�سرون 

منه.  العون  يطلبون  اأي�سًا  المالئكة  بل 

من  اأو�سع  القراآن  يقّدمها  التي  فالإمامة 

الحكمة،  في  عنها  الحديث  يجري  التي 

على  �سحيحة  وهي  والفل�سفة.  والكالم، 

ويحتاج  بالطبع  مدني  الإن�سان  اأن  اأ�سا�س 

اإلى قانون.

اإل��ى  بحاجة  اأي�����س��ًا  المالئكة  ول��ك��ن 

يوؤدي  وال��ذي  والمذّكر.  والحافظ  المعّلم 

الح�سور  هو  الزمان  هذا  في  ال��دور  هذا 

المبارك لالإمام �ساحب الزمان |.
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كان الر�س�ل الأكرم P وحيدًا ي�سانده �سخ�س اأو �سخ�سان حينما 

اأتباعه  ع��دد  زي��ادة  ينتظر  لم  الإل��ه��ي.  لل�حي  النا�س  بدع�ة  ق��ام 

واإمكانّياته، ولم ينتظر اأن يكُثر الّنا�س ح�له واإنما بداأ دع�ته مبا�سرة 

واأ�س�س  المدينة  اإلى  النا�س ومعرفة الحق. كذلك عندما قدم  لهداية 

الحك�مة، بداأ ن�سر دع�ته دون اأن ينتظر زيادة قدراته. ودعا النا�س 

بكل ق�ة اإلى اأداء ما عليهم من واجبات �سخ�سّية واجتماعّية و�سيا�سّية. 

تكن  لم  الم�سرفة  والمدينة  المكرمة  مكة  في  الإ�سالم  دع�ة  اأّن  كما 

دع�ة �سخ�سية بين الفرد ورّبه. ويمكن الق�ل اإن دع�ة اهلل في جميع 

يتعلق  وال�سيا�سية حتى فيما  المفاهيم الجتماعية  الحالت ت�سمنت 

بال�اجبات ال�سخ�سية لالأفراد، وفي عالقاتهم الفردية مع اهلل.

حفظ اإلسالم 
مسؤولية العلماء)*(

نور روح اهلل
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واأر���س��ل ر���س��اًل اإل���ى اأن��ح��اء ال��ع��ال��م ودع��ا 

النا�س اإلى الّدين واإلى الوحدة ولم يوؤّخره 

كل ذلك عن القيام بواجباته ال�سخ�سية اأو 

مناجاة اهلل تبارك وتعالى في خلواته. فلم 

يكن الر�سول P يريد الجلو�س في منزله 

يومًا لذكر اهلل، بل كان يذكر اهلل بهدف 

بهدف  اهلل  ي��دع��و  ك��ان  النف�س،  تهذيب 

وتربيتهم،  النا�س  وتهذيب  النف�س  تهذيب 

وكان يجهز النا�س للمقاومة.

 P اإن جميع الأدعية التي رويت عنه

تهدف  كانت   R الم�سلمين  اأئمة  وعن 

اإلى الدعوة للمعنويات التي ت�سبب اإ�سالح 

اأمور الم�سلمين.

ل��ل�����س��ي��ا���س��ة  ال����ق����راآن  *دع�ة 
والجتماع

ال��ق��راآن الكريم  ن��ت��دّب��ر ف��ي  وع��ن��دم��ا 

اإل��ى  تهدف  تكن  ل��م  ال��دع��وة  اأن  ن�ساهد 

اهلل  ل��ذك��ر  منازلهم  ف��ي  ال��ن��ا���س  جلو�س 

ومناجاته. فالمهم هو الدعوة اإلى الجتماع 

واإلى ال�سيا�سة وتدبير �سوؤون الدولة وكلها 

عبادة، كما اأن العبادات لم تكن بعيدة عن 

ال�سيا�سة والم�سالح الجتماعية.

ك��ان��وا  ع��ن��دم��ا   R الأئ����م����ة  اإن 

 إن جميع األدعية التي رويت 
عنه P وعن أئمة املسلمني 
كانت تهدف إىل إصالح أمور 

املسلمني

*ذكر اهلل بهدف تهذيب النف�س
الم�سلمين  اأئمة  اأّن  ن�ساهد  اأّننا  كما 

R كانوا يعملون على اإي�سال دعوتهم 

اإلى الّنا�س باأي �سكل ممكن وتحت مالحقة 

بني اأمية وبني العبا�س حتى في اأدعيتهم. 

ال�سّجاد  الإم���ام  اأدع��ي��ة  اإل��ى  نظرنا  ف��اإذا 

ال��ذات،  لبناء  محاولة  وجدناها   Q

ولما هو اأهم مما يت�سوره عامة النا�س.

اإل��ى  ال��دع��وة  قبيل  م��ن  دع���وات  واإّن 

ال��ت��وح��ي��د واإل�����ى ت��ه��ذي��ب ال��ن��ف�����س واإل���ى 

الإعرا�س عن الدنيا والدعوة اإلى مناجاة 

اهلل تبارك وتعالى، كلها ل تعني اأن يجل�س 

م�سالح  عن  غافلين  بيوتهم  في  النا�س 

وال��دع��اء.  بالذكر  لين�سغلوا  الم�سلمين 

اأ�س�س الحكومة  P قد  فالر�سول الأكرم 
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محا�سرين لم ي�ستطيعوا اأن يتحّدثوا بكلمة 

كانوا  والحكومة.  ال�سيا�سة  �سد  واح��دة 

كانوا  اأدعيتهم.  خالل  من  النا�س  يدعون 

بدعواتهم  ي�سّرحون  وكانوا  اهلل  يدعون 

كلما �سنحت الفر�سة. علينا التاأ�سي بهوؤلء 

اإلى  يدعو  الكريم  ال��ق��راآن  لأن  وبالقراآن 

الوحدة ويدعو اإلى نبذ الختالف. واإن كان 

للحكومات،  التابعين  الدين  رج��ال  بع�س 

في  فهم  الهزيمة.  روح  يبّثون  الأ�سف،  مع 

الهجوم  ي�ستطيعون  ل  اإ�سالمية  عا�سمة 

على الإ�سالم، فيهاجمون اإيران التي تريد 

تطبيق الإ�سالم.

مجرد  لي�ست  الجمعة  *خطب 
اأذكار واأدعية

كما  الجمعة  ���س��الة  ت��ك��ون  اأن  يجب 

ك��ان��ت ف���ي ���س��در الإ����س���الم اج��ت��م��اع��ي��ة 

كان  لقد  �سيا�سي.  اجتماع  ع��ن  وع��ب��ارة 

�سيا�سية.  اأب��ع��اد  وال�����س��ل��وات  للم�ساجد 

كانت الجيو�س تنطلق من الم�ساجد وكان 

في  ال�سيا�سية  للق�سايا  التخطيط  يجري 

اإلى  الخطب  تتحّول  اأن  يجب  ل  الم�سجد. 

مجّرد اأدعية اأو اأذكار.

اإن التم�ّسك بالإ�سالم ومرافقة النا�س 

م�سدر قوة علماء الدين . اإنكم اأقوياء لأن 

النا�س معكم، فالنا�س ل تدعم الحكومات 

وعامة  �سعبنا  ا�ستيقظ  فقد  الظالمة، 

بوحي  وال��ع��م��ال  ال��م��زارع��ي��ن  م��ن  النا�س 

من  تلقوها  التي  الإ�سالمية  التعاليم  من 

لتعمل  ج��ان��ب��ًا  تجل�سوا  ل  ال��دي��ن.  رج���ال 

لم�سالحها.  تعمل  اإنها  حكوماتكم.  لكم 

الإ���س��الم.  بتعزيز  العلماء  اأي��ه��ا  عليكم 

والأم���ور  الإ���س��الم  ق�سايا  ب��ط��رح  عليكم 

الجتماعية في بالدكم وفي خطب �سالة 

وكذلك  ذل��ك،  لأج��ل  تقام  التي  الجمعة 

ل  ول��ق��اءات��ك��م.  وزي��ارات��ك��م  اأدعيتكم  ف��ي 

لو  حتى  فقط،  الفردية  الق�سايا  تطرحوا 

منعوكم من الخطابة فاإن النا�س في هذه 

الظالمة  الحكومة  �سينه�سون �سد  الحالة 

و�ستواجه رد فعل �سعبّيًا.

جي�س  ل��دي��ك��م  ي��ك��ون  اأن  ت��ن��ت��ظ��روا  ل 

و���س��الح اإن��ك��م ل ت��ري��دون ال��ق��ت��ال واإن��م��ا 

ل  الم�سلمين.  م�سائل  طرح  اإلى  تتطلعون 

وتحدثوا  تحدثوا  القوة.  امتالك  تنتظروا 

الإ�سالم  علماء  اإّن  القدرة.  تك�سبوا  حتى 

كل  في  النا�س  ودع��وا  اأوًل  بالدعوة  قاموا 

فر�سة �سنحت لهم، �سواء من على المنبر 

ك�سبوا  حتى  غيرهما،  اأم  الم�سجد  اأم 

فاإنكم  اأي�سًا،  ذلك  اعملوا  اأنتم  القدرة. 

ت�ستطيعون. فلو كان في نفو�سنا �سعف لن 

ن�ستطيع فعل �سي ٍء. قّووا قلوبكم وات�سلوا 

القدرات.  جميع  مركز  لأن��ه  تعالى،  باهلل 

الأدع��ي��ة  ه��ذه  ف��اإن  اهلل  بغير  ترتبطوا  ل 

لديكم  اأن  ل��ك��م  وت��وؤك��د  ال��ق��وة  تمنحكم 

اهلل  ك��ان  فمن  اهلل.  وه��و  عظيمًا  ر�سيدًا 

الإ�سالم  باأن  دائمًا  فّكروا  يخاف.  ل  معه 

�سرف لكم ويجب تعزيزه باأيديكم.

نور روح اهلل
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إذا تقاعستم فإن القوى 
الكربى ستقضي على اإلسالم

جميع  واج���ب  الإ���س��الم  *حفظ 
الم�سلمين 

الكبرى  ال��ق��وى  ف���اإّن  تقاع�ستم  اإذا 

�ستق�سي على الإ�سالم، ولكن بع�س علماء 

الإ�سالم في المنطقة لم يدركوا ذلك. على 

اأن حفظ  واأن يعلموا  اأن يفيقوا  الم�سلمين 

اأّل  ويجب  الم�سلمين  على  واجب  الإ�سالم 

يجل�سوا لكي ي�سون الآخرون الإ�سالم. اإن 

الآخرين ل ي�سونون الإ�سالم. لقد عقدت 

القوى الكبرى العزم على محاربة الإ�سالم 

وكذلك �سائر القوى الزائفة.

بالدفاع  الكبرى  الق�ى  *مزاعم 
عن حق�ق الإن�سان 

للق�ساء على  تتطلع  الكبرى  القوى  اإن 

تعرف  تكن  ل��م  ب��الأم�����س  فهي  الإ���س��الم. 

قوة الإ�سالم، ولكنها اليوم اأدركت عندما 

ارتفع �سوت الإ�سالم في مكان �سغير مثل 

اأمريكا  في  يترّدد  قد  ال�سوت  اأن  اإي��ران 

عن  يتحدثون  الذين  ه��وؤلء  واإن  نف�سها. 

حقوق الإن�سان وال�سالم والأمن تعرفونهم 

وهم  يعرفون اأنهم كاذبون. فهم ل تهمهم 

الذي  اإن  بل م�سالحهم.  النا�س،  م�سالح 

يحر�س على م�سالح الإن�سان هو الإ�سالم. 

والذي ق�سى على جميع الفروق العن�سرية 

ب��ي��ن ال��ن��ا���س ه��و الإ����س���الم. اإّن ال���ذي ل 

الميزان  ويعتبر  الب�سر  اأجنا�س  بين  يفرق 

التقوى ولي�س اللون والعرق ول غير ذلك، 

م�سالحهم.  يريدون  اإنهم  الإ���س��الم.  هو 

والإ�سالم يخالف ذلك.

ال�ستقالل  ظل  ينت�سر  اأن  ناأمل  اإّننا 

يخرج  واأن  ال��ع��ال��م،  جميع  ف��ي  وال��ح��ري��ة 

وهذا  الم�ستكبرين  نير  من  الم�ست�سعفون 

الإ���س��الم.  علماء  ع��ات��ق  على  ملقى  اأم���ر 

اأ�ساأل اهلل تبارك وتعالى ال�سحة وال�سعادة 

لجميع الم�سلمين في العالم وكذلك اأرجو 

يكونوا  ل��م  واإن  للم�ست�سعفين  ال�سعادة 

اأرجو خال�سهم من هيمنة  كما  م�سلمين، 

الم�ستكبرين.

)*( كلمته} في الم�ساركين في الموؤتمر العالمي الثاني لأئمة الجمعة والجماعة في اإيران والعالم. طهران، ح�سينية جماران ، 11 �سعبان 1404 ه�.ق

13اله�ام�س

م
 2

01
3 

ب
/�آ

 2
63

د 
د

ع
ل
�



قلوب  ال��ه��دف  فيكون  الناعمة  ال��ح��رب 

العدّو  اأّن  اأي  واإرادت��ه��م،  ال�سباب  وعقول 

اأحيانًا  تكون  لذلك  اإرادتهم.  تبديل  يريد 

و�سيلًة  والقت�سادية  الع�سكرية  الحربان: 

لتحقيق هدف الحرب الناعمة.

*هدف العدو
بالطبع، اإّن هذه لي�ست اأ�سرارًا مخفّية. 

في البداية لم ي�سّرح اأعداوؤنا بهذه الأمور، 

بها  ينطقون  م��ّدة،  ومنذ  ب��ات��وا،  ولكنهم 

ويعلنونها. في مرحلٍة من المراحل هناك 

من قال دعوا الق�سّية الفل�سطينّية، وق�سية 

ودع��م  العالمي،  الم�ستوى  على  العدالة 

ال�سعوب التي تطالب بالعدالة، وتخّلوا عن 

كل هذه ال�سعارات. فلماذا تتعبون اأنف�سكم 

�سبابنا،  على  يجب  لذا،  عليها؟  وت�سّرون 

مقابل  يقفوا  اأن  الناعمة،  الحرب  �سّباط 

هذه الت�سريحات واأن يقاوموا.

فكيف يكون ذلك؟

في ميدان 
الحرب 

الناعمة)*(
هو  اليوم،  ال�سباب،  جهاد  ميدان  اإن 

ودون  اأعتقد،  الناعمة.  ال��ح��رب  م��ي��دان 

مجاملة، اأنهم �سباط هذا الميدان ولي�سوا 

جنودًا مبتدئين.

في  ل�سنا  الحظ،  ولح�سن  اليوم  اإّننا 

�سيكون   وقتها  ح��ان  ول��و  ع�سكرية،  ح��رٍب 

في  اأم��ا  الأم��ام��ّي��ة.  الخطوط  في  �سبابنا 

كالحرب  ل�سيت  وه��ي  الناعمة،  ال��ح��رب 

اأّن  اإليه،  اللتفات  ينبغي  فما  الع�سكرية، 

واأن  النف�سية،  ال��ح��رب  ه��و  ال��ع��دّو  ه��دف 

الحرب  فلي�ست  الخ�سم.  ح�سابات  يبّدل 

الناعمة كالحرب الع�سكرية.

*هدف الحرب
هدف  ي��ك��ون  الع�سكرية  ال��ح��رب  ف��ي 

ال��ّط��رف  م��واق��ع  وي��دّم��ر  يبيد  اأن  ال��ع��دّو 

وفي  يهاجمه،  ال���ذي  البلد  اأو  المقابل 

الق�ساء  هو  الهدف  القت�سادية  الحرب 

في  اأما  التحتّية،  القت�سادية  الُبنى  على 

مع اإلمام الخامنئي
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الت�سكيالت  م���ع  ال��ت��وا���س��ل  ث���ال���ث���اً: 

اأمٌر  فهو  الإ�سالمّي  العالم  في  الجامعّية 

تتوا�سلوا  اأن  المنا�سب  وم��ن  م��ط��ل��وب، 

وتقيموا العالقات معها.

*حافظ�ا على �سعلة الأمل
اأعّزائي، اإّن الق�سية العمدة هي الأمل. 

نواجهه  ما  اأخطر  اإّن  لل�سباب  اأق��ول  اإّنني 

على  الحفاظ  اإلى  فا�سعوا  الأم��ل.  قتل  هو 

حياة الأمل فيكم. ومهما اأمكنكم احفظوا 

�سعلة الأمل في قلوبكم وقلوب مخاطبيكم. 

فبالأمل يمكن التقّدم. وخا�سة الأمل الذي 

تمنحنا اإّياه الوقائع ب�سكل �سحيح.

هبنا  م��ح��م��د  واآل  ب��م��ح��ّم��د  ال��ل��ه��ّم! 

التك ولطفك وعونك نحن  هدايتك وتف�سّ

هذا الجمع، وجميع الجامعيين.

و�سمعناه  ذكرناه  ما  كل  اجعل  اللهّم! 

ذل��ك.  ف��ي  لنا  وب���ارك  �سبيلك،  وف��ي  ل��ك 

ول��ّي  عند  مر�سّيًة  ح��ي��اًة  حياتنا  واج��ع��ل 

عليكم  وال�سالم  ف��داه.  اأرواح��ن��ا  الع�سر 

ورحمة اهلل وبركاته.

ميدان جهاد الشباب هو 
ميدان احلرب الناعمة، وأخطر 

ما نواجهه هو قتل األمل

*المقاومة في الحرب الناعمة
ال�سباب  على  التي  المقاومة  �ُسُبل  اأما 

اللتفات اإليها فعديدة، منها:

بالقراآن،  المعرفة  م�ستوى  رفع  �أّوًل: 

ال�سهيد  المرحوم  اآث��ار  خ��الل  من  وذل��ك 

الكبار  الف�سالء  واآث���ار   ،{ مطّهري 

الآن  موجودون  الحظ  لح�سن  هم  الذين 

على  العمل  فعليكم  العلمية.  الحوزات  في 

من  وهذا  الدينية،  معارفكم  م�ستوى  رفع 

وذلك من خالل  ال�سرورّية حتمًا،  الأمور 

المطالعات والدرا�سات الإ�سالمية.

اأو�ساع  اإلى  والتوّجه  الإ�سراف  ثانياً: 

الواقع  ومتابعة  الفاح�سة  فالنظرة  البلد. 

متالزمٌة مع النقد.

فيها،  اإ�سكال  ل  الناقدة  النظرة  اإّن 

تخرج  ول  �سحيحة  تكون  اأن  الأم��ر  غاية 

عن الإن�ساف. وهذا اأمر جدير اأن تلتفتوا 

الإن�ساف.  ع��دم  في  تقعوا  ل  واأن  اإل��ي��ه، 

والإ���س��راف  الم�ستمّر  النقد  ف���اإّن  ل��ه��ذا 

البالد  اأو���س��اع  على  وال��م��ت��وازن  ال��دائ��م 

وعلى الإدارات ُيعّد من الأعمال المطلوبة. 

مع  متالزمًا  ذلك  يكون  اأن  يجب  بالطبع 

العقالنية والمداراة دون اإفراٍط ودون حّدة 

وت�سّدد. وبراأيي هذا عمٌل اآخر �سرورّي.

)*( كلمة األقاها{ في ح�سور نخبة من الجامعيين، بتاريخ، 17 �سهر رم�سان 1433 ه� المواقف 6 - 8 - 2012 م.
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حقٌّ لك...
وواجٌب عليك

ال�سهيد مرت�سى مطهري

*مالك الحق.. العمل
ب�����داأ الإم������ام Q ب��ب��ي��ان و���س��ف 

ِفي  الأ�ْسَياِء  ��ُع  ْو���سَ
َ
اأ »َفاْلَحقُّ  بقوله:  الحق 

ِف«.  التََّنا�سُ ِف��ي  ��َي��ُق��َه��ا  ���سْ
َ
َواأ ��ِف،  ��َوا���سُ ال��تَّ

في  �سهلة  كلمة  الحق  اأن  بذلك  ويق�سد 

الم�سكلة  ولكن  الو�سف،  في  رحبة  النطق 

في التطبيق والعمل. فالحق ميدان ف�سيح 

وخطابًة،  بيانًا،  عنه  التحدث  يريد  لمن 

ومقالًة. ولكنه في مقام العمل اأو الت�سليم  

ل��ه، والإذع����ان اإل��ي��ه �سيق ج���دًا، ب��ل من 

 Q الإم��ام  نّبه  وقد  الميادين.  اأ�سيق 

اإلى ذلك في تاأكيده على العمل بالحق لمن 

يطلبه، واعتبر اأن مالك الحق هو العمل به 

ل الحديث عنه.

ا َبْعُد، َفَقْد َجَعَل اهللُ ِلي َعَلْيُكْم َحّقًا  عن اأمير الم�ؤمنين Q: »اأَمَّ

ِبِ�َلَيِة اأَْمِرُكْم، َوَلُكْم َعَليَّ ِمَن اْلَحقِّ مْثُل الَِّذي ِلي َعَلْيُكْم« )1(.

حكمة األمير
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اْلِبَقاِع  َعِن  َحتَّى  َم�ْسوؤُوُلوَن  ُكْم  َفاإنَّ َوِباَلِدِه، 

.
)3(

َواْلَبَهاِئِم« 

لت�سمل  وتت�سع  تمتد  الواجب  دائرة  اإن 

الأر���ض.  وبقاع  والبهائم  والبالد  العباد 

الإن�سان،  خدمة  في  اهلل  خلقه  �سيء  فكل 

الفائدة ال�سحيحة.  ي�ستفيد منه  اأن  عليه 

الأَْر����ِض  ِف��ي  نَّاُكْم  َمكَّ {َوَل��َق��ْد  تعالى:  قال 

)الأع��راف:  َمَعاِي�َض}  ِفيَها  َلُكْم  َوَجَعْلَنا 

.)10

وعمارتها  زراعتها  في  الأر���ض  فحق 

واأن ل تبقى خرابًا اأو بوارًا، وحق الحيوان 

في رعايته والمحافظة عليه.

*وجودنا َدين للّذات المقّد�سة
ث��م ي��ق��ول الإم����ام Q: »َوَل����ْو َك��اَن 

َلَكاَن  َعَلْيِه،  َيْجِرَي  َوَل  َلُه  َيْجِرَي  ْن 
َ
اأ َحد 

َ
لأ

 
)4(

َخْلِقِه«  ُدوَن  �ُسْبَحاَنُه  هلل  َخاِل�سًا  ذِلَك 

ذلك اأن قانون الحقوق المتبادلة اأو الحق 

والواجب اإنما ي�سدق على مخلوقات اهلل، 

اأما اهلل �سبحانه وتعالى فهو الغنّي المطلق 

قانون  و�سع  ال��ذي  وهو  المطلق  والفي�ض 

يطوي  اأن  الإن�����س��ان  ي�ساعد  لكي  الخلق؛ 

م�ساره نحو الكمال المن�سود.

اإن الذات الإلهية المقد�سة منّزهة عن 

عباده  على  به  اهلل  اأفا�ض  ما  فكّل  ذل��ك، 

واإح�سان، وجود.  ل منه، ورحمة،  تف�سّ هو 

العالم  هذا  في  الوجود  نفحة  ف��اإن  ول��ذا، 

وبالتالي  المقد�سة،  للذات  َدين  هي  اإنما 

فهي م�سوؤولية في اأعناق الخلق {َل ُي�ْساأَُل 

ا َيْفَعُل َوُهْم ُي�ْساأَُلوَن} )الأنبياء: 23(. َعمَّ

ت��ب��ادًل  ه��ن��اك  اأن  الأخ����رى  والنقطة 

كل  مقابل  وف��ي  النا�ض،  بين  الحقوق  في 

المجتمع  على  فللفرد  متعّين،  واج��ٌب  حق 

حقوق، وللمجتمع على الفرد حقوق.

قال ر�سول اهلل P: »ملعون من األقى 

.
)2(

كّله على النا�ض« 

*حقوق وواجبات
فللوالد حّق على ولده، وفي مقابل ذلك 

هناك حق للولد على والده، للوالد الطاعة 

والح���ت���رام، ول��ل��ول��د ال��ك��ف��ال��ة وال��رع��اي��ة 

والتربية.

ك���ذل���ك ال�����زوج وال����زوج����ة، ال��م��ع��ل��م 

الحاكم  بينهم،  فيما  الجيران  والتلميذ، 

والرعية والم�سافر ورفيقه في ال�سفر.

تنح�سر  ل  المتبادلة  الحقوق  وه��ذه 

دائ��رة  ت�سمل  ب��ل  وح��ده��م،  ال��ن��ا���ض  بين 

�سعاع  من  الإن�سان  ي�ستفيد  فحيث  اأو�سع، 

الحق، يمتد معه �سعاع الواجب عليه.

في  خطبة  في  الموؤمنين  اأمير  يقول 

 ِف��ي ِع��َب��اِدِه 
َ
��ُق��وا اهلل اأوائ����ل خ��الف��ت��ه: »اتَّ

إّن دائرة الواجب متتد وتتسع 
لتشمل كل شيء خلقه اهلل 
يف خدمة اإلنسان، وعليه 

أن يستفيد منه الفائدة 
الصحيحة
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ْن ُتُكوُنوا ِعنِدي 
َ
ِقَف ِبِه ُدوَن َمْقَطِعِه، َواأ

َ
َوَل اأ

.
)6(

ِفي اْلَحقِّ �َسَواًء« 

*ال�سورى حّق الرعّية
 Q الموؤمنين  اأم��ي��ر  اأح��ادي��ث  اإّن 

على  والتاأكيد  ب��الإ���س��ارة  لتزخر  وخطبه 

ميدان  ف��ي  ة  خا�سّ وال��م�����س��ورة،  الت��ح��اد 

{َوالَِّذيَن  تعالى:  قال  الجتماعي.  العمل 

��َةَة  ���ِه���ْم َواأََق�����اُم�����وا ال�����سَّ ا���ْس��َت��َج��اُب��وا ِل���َربِّ

َرَزْق��َن��اُه��ْم  ��ا  َوِم��مَّ َبْيَنُهْم  ���ُس��وَرى  َواأَْم���ُرُه���ْم 

ويخاطب   )35 )ال�����س��ورى:  ُي���ن���ِف���ُق���وَن} 

ال��ق��راآن ال��ر���س��ول الأك���رم P ف��ي قوله 

َل��ُه��ْم  َوا���ْس��َت��ْغ��ِف��ْر  َع��ْن��ُه��ْم  {َف���اْع���ُف  تعالى: 

َو�َساِوْرُهْم ِفي الأَْمِر} )اآل عمران: 159(، 

فبالرغم من كونه ر�سوًل من قبل اهلل واأن 

النا�ض ل يتوقعون منه اأن يطلب منهم راأيًا  

اأو م�سورًة اأو م�ساركة، ولكنه كان يفعل ذلك 

ال�سخ�سية  ق��وة  المجتمع  في  يربي  لكي 

بعده  لتبقى  واأهمية،  احترامًا  له  ويجعل 

اأ�سار  وما  الأحزاب  غزو  واإن  مّتبعة،  �سّنًة 

به �سلمان الفار�سي في حفر الخندق حول 

المدينة �ساهد على ذلك.

الحاكم  بين  متبادلة  *حقوق 
والرعّية

الحقوق  اإل��ى  م�سيرًا   Q يقول  ثم 

ْعَظُم 
َ
»َواأ والرعية:  الحاكم  بين  المتبادلة 

َما اْفَتَر�َض - �ُسْبَحاَنُه - ِمْن ِتْلَك اْلُحُقوِق 

ِة، َعَلى  ِعيَّ ِة، َوَحقُّ الرَّ ِعيَّ َحقُّ اْلَواِلي َعَلى الرَّ

 - �ُسْبَحاَنُه - 
ُ
َها اهلل اْلَواِلي، َفِري�سًة َفَر�سَ

ْلَفِتِهْم، َوِعّزًا 
ُ
ِلُكّل َعَلى ُكّل، َفَجَعَلَها ِنَظامًا ِلأ

اَلِح  ُة اإِلَّ ِب�سَ ِعيَّ ُلُح الرَّ ِلِديِنِهْم، َفَلْي�َسْت َت�سْ

ِبا�ْسِتَقاَمِة  اإِلَّ  اْل���ُوَلُة  ُلُح  َت�سْ َوَل  اْل���ُوَلِة، 

.)5(
ِة«  ِعيَّ الرَّ

الموؤرخين  اأحد  ا�ستنتج من ذلك  وقد 

الإمام علي  المعا�سرين في بحث حكومة 

Q قائاًل: »اإن حديث الإمام يدل دللة 

اأن حّل الم�سكالت ل يتطلب  وا�سحة على 

ناجحًا  واإداري���ًا  فطنًا  ع��ادًل  خليفة  فقط 

فح�سب، بل يتطلب اأي�سًا مجتمعًا متيّقظًا 

للخير  محّبًا  وواج��ب��ات��ه  لحقوقه  م��درك��ًا 

طالبًا للعدالة«.

يقول اأمير الموؤمنين في كتاٍب له اإلى 

اأحد عّماله:

ّل 
َ
اأ اْل��َواِل��ي  َعَلى  َحّقًا  َف��اإِنَّ  َبْعُد،  ��ا  مَّ

َ
»اأ

َط��ْوٌل  َوَل  َن��اَل��ُه،  ٌل  َف�سْ ِتِه  َرِعيَّ َعَلى  َرُه  ُيَغيِّ

ِمْن  َلُه   
ُ
اهلل َق�َسَم  َما  َيِزيَدُه  ْن 

َ
َواأ ِبِه،  ُخ�ضَّ 

ِنَعِمِه ُدُنّوًا ِمْن ِعَباِدِه، َوَعْطفًا َعَلى اإِْخَواِنِه.

ُدوَنُكْم  ْحَتِجَز 
َ
اأ لَّ 

َ
اأ ِعْنِدي  َلُكْم  َواإِنَّ  َل 

َ
اأ

ْمرًا 
َ
اأ ُدوَنُكْم  ْطِوَي 

َ
اأ َوَل  َحْرب،  ِفي  اإِلَّ  �ِسّرًا 

َر َلُكْم َحّقًا َعْن َمَحلِِّه،  وؤَخِّ
ُ
اإِلَّ ِفي ُحْكم، َوَل اأ

إن اإلمام Q رغم سلطته 
الروحية والزمنية، كان 

يحّث الناس على االنتقاد 
واالعرتاض بشرطني )حسن 

النية والتشخيص(

حكمة األمير
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*الن�سيحة... حٌق هلل
Q عن جانب  الإم��ام  يتحدث  ثم 

ال��ت��ع��اون ف��ي اإق��ام��ة ال��ح��ق ق��ائ��اًل: »ِم���ْن 

يَحُة  النَّ�سِ الِعَباِد  َعلى  اهلِل  ُحُقوِق  َواِج��ِب 

َعاُوُن َعَلى اإَقاَمِة اْلَحقِّ  ِبَمْبَلِغ ُجْهِدِهْم، َوالتَّ

َبْيَنُهْم. َوَلْي�َض اْمُروؤٌ - َواإْن َعُظَمْت ِفي اْلَحقِّ 

 - يَلُتُه  َف�سِ يِن  الدِّ ِفي  َمْت  َوَتَقدَّ َمْنِزَلُتُه، 

ِه.   ِمْن َحقِّ
ُ
َلُه اهلل ْن ُيَعاَن َعَلى َما َحمَّ

َ
ِبَفْوِق اأ

َرْتُه النُُّفو�ُض، َواْقَتَحَمْتُه  غَّ َوَل اْمُروؤٌ - َواإِْن �سَ

ْو ُيَعاَن 
َ
ْن ُيِعيَن َعلى ذِلَك اأ

َ
اْلُعُيوُن - ِبُدوِن اأ

.)7(
َعَلْيِه« 

معاملة  في  ال��روح  ه��ذه  اأ�سا�ض  وعلى 

الإم����ام  ح��ك��وم��ة  بع�سهم  ي���رى  ال��رع��ي��ة 

ع��ل��ي Q واح����دة م��ن اأرق����ى اأ���س��ك��ال 

ذلك  والحكم،  الإدارة  في  الديمقراطية 

الزمنّية  �سلطته  من  وبالرغم  الإم��ام  اأّن 

النتقاد  على  النا�ض  يحّث  كان  والروحّية 

والعترا�ض  العترا�ض.  على  وي�سجعهم 

ال���ذي ي��ري��ده الإم����ام Q ذل��ك ال��ذي 

ينطلق من اأ�سا�ض الحق ب�سرطيه:

الأول: ح�سن النية اأي اأن ل يكون وراء 

في  كطمع  �سخ�سية  م�سلحة  العترا�ض 

مال، بل الإ�سالح.

اأن  اأي  الت�سخي�ض،  ح�سن  ال��ث��ان��ي: 

من  اأ�سا�ض  على  مبنيًا  العترا�ض  يكون 

الإدراك والت�سخي�ض ال�سحيح، بعيدًا عن 

توؤدي  التي  المدّمرة،  الجاهلة  النتقادات 

اإلى الفو�سى والق�ساء على النظام.

نهج البالغة، خطبة 216.( 1)

الوافي، الفي�ض الكا�ساني، ج10، �ض438.( 2)

نهج البالغة، خطبة 176.( 3)

م.ن، خطبة 216.( 4)

نهج البالغة، الر�سالة 50.( 5)

م.ن.( 6)

م.ن.( 7)
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ال�سيخ راغب حرب

َت�ْسَتِغيُثوَن  {اإْذ  الرحيم  الرحمن  اهلل  ب�سم  وتعالى:  تبارك  اهلل  قال 

 
ُ
ُكْم ِباأَْلٍف ِمَن اْلَمَةِئَكِة ُمْرِدِفيَن * َوَما َجَعلَُه اهلل َربَُّكْم َفا�ْسَتَجاَب َلُكْم اأَنِّي ُمِمدُّ

 َعِزيٌز َحِكيٌم 
َ
ُر اإَِل ِمْن ِعْنِد اهلِل اإِنَّ اهلل اإَِل ُب�ْسَرى َوِلَتْطَمِئنَّ ِبِه ُقُلوُبُكْم َوَما النَّ�سْ

ِبِه  َرُكْم  ِلُيَطهِّ َم��اًء  َماِء  ال�سَّ ِمَن  َعلَْيُكْم  ُل  َوُيَنزِّ ِمْنُه  اأََمَنًة  َعا�َض  النُّ يُكُم  ُيَغ�سِّ اإِْذ   *
ْيَطاِن َوِلَيْرِبَط َعلَى ُقُلوِبُكْم َوُيَثبَِّت ِبِه الأْقَداَم * اإِْذ ُيوِحي  َوُيْذِهَب َعْنُكْم ِرْجَز ال�سَّ

َك اإَِلى اْلَمَةِئَكِة اأَنِّي َمَعُكْم َفَثبُِّتوا الَِّذيَن اآَمُنوا �َساأُْلِقي ِفي ُقُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا  َربُّ

ِرُبوا ِمْنُهْم ُكلَّ َبَناٍن} )الأنفال: 9 – 12(  ِرُبوا َفْوَق الأْعَناِق َوا�سْ ْعَب َفا�سْ الرُّ

�سدق اهلل العلّي العظيم.

هذه الآيات القراآنية خا�سة بمعركة بدر. والتي ح�سل قبلها نقا�ش 

اآراوؤهم  اختلفت  وقد  ل.  اأم  القتال  اإلى  خروجهم  حول  الم�سلمين  بين 

على  تعمل  النفاق  حركة  كانت  فيما  بعدمه،  وقائٍل  بالقتال  قائٍل  بين 

َبْيِتَك  ِمْن  ��َك  َربُّ اأَْخ��َرَج��َك  {َكَما  العزائم، ولذلك قال اهلل تعالى:  تثبيط 

ِباْلَحقِّ َواإِنَّ َفِريقاً ِمَن اْلُموؤِْمِنيَن َلَكاِرُهوَن} )الأنفال: 5(.

صدقوا... فأجيبوا)2/1(

*معركة بدر: اإرادة وعمل
ال��خ��روج  ق���رار  انت�سر  النهاية  وف��ي 

مع   P اهلل  ر�سول  وخرج  المعركة،  اإلى 

اأ�سح  على  رج��اًل  ع�سر  وثالثة  ثالثماية 

الروايات، وكانوا هم مقاتلي بدر. خرجوا 

مع الر�سول P بنّية اأن يقطعوا الطريق 

على اإبل قري�ض، وقد وعدهم اهلل �سبحانه 

يمّكنهم  �سوف  وب��اأن��ه  بالن�سر،  وتعالى 

اأن  يتمّنون  وكانوا  الطائفتين،  اإحدى  من 
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{اإِْذ َت�ْسَتِغيُثوَن َربَُّكْم َفا�ْسَتَجاَب َلُكْم} 

ألنهم كانوا صادقني استجاب 
اهلل لهم. والصدق شرط 

لإلجابة

يرافقها،  وَم��ْن  الإب��ل  طائفة  من  يتمّكنوا 

لأن���ه���ا الأ����س���ع���ف، ولأن���ه���ا ت��ت��ن��ا���س��ب مع 

الأ�سلح،  لهم  اختار  اهلل  ولكنَّ  اإمكاناتهم 

وكان اللقاء مع الجي�ض القوي.

مو�سٍع  اإل��ى   P الر�سول  و�سل  ولما 

اآب����ار ب���در، وج���د اأنَّ اأج���واء  ق��ري��ب م��ن 

اختبار  ف���اأراد  تتهّياأ،  اأخ���ذت  المعركة 

اأن  اأراد  ه  وكاأنَّ الذين معه،  المقاتلين 

ُي�ْسِكَت اآخر �سوت من اأ�سوات الدعوة 

قائاًل:   P فوقف  القتال،  عدم  اإلى 

ما هو راأيكم؟ اأجابه المهاجرون: يا ر�سول 

اهلل، نحن معك، نقاتل دونك، وقد تركنا 

اأهلنا وبيوتنا في �سبيل اهلل.

ثّم اأعاد ر�سول اهلل P القول، فوقف 

كاأنك  وق��ال:  الأن�سار،  زعماء  من  زعيم 

تعرف  اأن  وتريد  اهلل،  ر�سول  يا  تق�سدنا 

راأينا؟ قال: نعم، فقال: �ِسر لما اأمرك به 

ربك، فواهلل لو خ�ست بنا البحر، لخ�سناه 

معك.

*لكل احتمال خّطة
ودخلوا  للمعركة،  الم�سلمون  ا�ستعد 

وا  اأعدُّ اأن  بعد  باهلل  ال�ستغاثة  مرحلة  في 

كل ما يملكون من قوة، ونّظموا �سفوفهم، 

وف��ّك��روا ف��ي ك��ل الح��ت��م��الت. وم��ع اأنهم 

اأع��ّدوا  هم  ولكنَّ بالن�سر،  موعودين  كانوا 

احتمال  فكرة  وحتى  خّطة،  احتمال  لكل 

ال�سطرار اإلى �سحب ر�سول اهلل P من 

فكّلفوا  المدينة.  اإلى  واإرجاعه  المعركة، 

بنوه  الذي  العري�ض  حول  لتكون  مجموعة 

لحماته:  وقالوا  القيادة،  غرفة  وه��و  ل��ه، 

العري�ض،  في   P الر�سول  يكون  �سوف 

فاإذا راأيتم مّنا الهزيمة، فاحملوا العري�ض 

ل  اأي:  اآخ��ر،  �سغل  لكم  ولي�ض  وارج��ع��وا، 

تدافعوا عّنا.

ي�سف اهلل تعالى حالة ال�ستغاثة به 

بقوله: {اإِْذ َت�ْسَتِغيُثوَن َربَُّكْم َفا�ْسَتَجاَب 

9(. ولأن��ه��م كانوا  َل��ُك��ْم} )الأن��ف��ال: 

�سادقين ا�ستجاب اهلل لهم. وال�سدق 

�سرط لالإجابة.

اأر���س��ه،  ي��ح��رث  اإن�����س��ان��ًا  لنفر�ض 

رّب،  يا  وي��ق��ول:  اهتمام،  بغير  21ويزرعها 
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غير  الدعاء  هذا  اأنَّ  في  �سّك  ل  ارزقني، 

الذي  هو  ال�سادق  ال��داع��ي  لأن  ���س��ادق، 

اأ�سبابه،  يطلب الرزق بجّد، فيهيئ للرزق 

فيه  يجعل  اأن  تعالى  اهلل  م��ن  يطلب  ث��م 

البركة والنمو.

ا���س��ت��غ��اث ه�����وؤلء الأ����س���ح���اب ب��اهلل 

���س��ادق��ي��ن، ف��ا���س��ت��ج��اب ل���ه���م، وك��ان��ت 

المالئكة  باألٍف من  اأمّدهم  اأن  ال�ستجابة 

يقولون:  عندما  اإذ  باألفين،  اأي  مردفين، 

اإنَّ مع الفار�ض رديفًا، يق�سدون اأنَّ هناك 

�سخ�سًا اآخر وراءه، واإن كان المدد - كما 

��َن  مِّ اآلٍف  {ِبَخْم�َسِة   - اأخ��رى  اآي��ة  تذكر 

ِميَن} )اآل عمران: 125(  اْلَمةآِئَكِة ُم�َسوِّ

الألفين  ع��دد  بين  الجمع  يمكن  فكيف 

قد  يكونون  ربما  اآلف؟  الخم�سة  وع��دد 

نزلوا على دفعتين، وربما يكون غير ذلك، 

واهلل العالم.

*المالئكة ب�سرًى وتثبيتًا للقلوب
الم�سلمين  اهلل  اأّي���د  ح���ال،  اأي  على 

َت�ْسَتِغيُثوَن  {اإِْذ  الآي��ة:  تقول  بالمالئكة، 

ْلٍف  ِباأَ ُكم  ُمِمدُّ ��ي  اأَنِّ َلُكْم  َفا�ْسَتَجاَب  َربَُّكْم 

 اإِلَّ 
ُ َن اْلَمةآِئَكِة ُمْرِدِفيَن َوَما َجَعلَُه اهللهّ مِّ

– 10( اأي: كانت   9 ُب�����ْس��َرى} )الأن��ف��ال: 

اأنهم  اإل��ى  الم�سلمون  َيْطَمِئنَّ  اأن  الغاية 

غير متروكين، فالمالئكة جاوؤوا من اأجل 

ول  اأق��ِدم��وا،  ب��اأن  الم�سلمين  ُيطمئنوا  اأن 

اأمر  قّدر اهلل -  واإذا ح�سل - ل  تخافوا، 

ما  ه��ذا  معكم،  نكون  ف�سوف  تكرهونه، 

جرى.

المالئكة  اأن  يوؤّكد  القراآني  والكالم 

للقلوب:  وتثبيتًا  ب�سرى  ك��ان��وا 

ُب�ْسَرى  اإَِل  اهلُل  َج��َع��لَ��ُه  {َوَم���ا 

َوِلَتْطَمِئنَّ ِبِه ُقُلوُبُكْم}. بعد ذلك، تاأتي 

ِمْن  َل  اإِ ُر  النَّ�سْ {َوَم��ا  الإلهية:  الحتمية 

ِعْنِد اهلِل}.

خلقها  التي  الأم��ور  من  اأم��ٌر  الن�سر 

يت�سّور  باأ�سباب.  ربطه  وقد  تعالى،  اهلل 

فالنًا  واأنَّ  م�سلمون،  اأنَّهم  النا�ض  بع�ض 

متمّيزون  اأنَّهم  فيظّنون  م�سلم،  غير  هو 

في الرزق، ولكنَّ اهلل تعالى لم يلتفت في 

�سننه التي ب�سطها للعباد جميعًا اإلى كون 

بطريقة  م�سلم.  غير  اأم  م�سلمًا  الإن�سان 

اإن اهلل هو الذي  اأخرى، ن�ستطيع القول: 

خلقني وخلقك، وربما يكون اأحدنا �ساّلً، 

ياأخذ من  ل  اأن اهلل  اإّل  مهتديًا،  والآخ��ر 

التي  وال�سنن  القوانين  ال�ساّل  يدي  بين 

اأخ��ذه��ا  اإذا  لأن���ه  الأر�����ض،  ف��ي  و�سعها 

�سقطت الحّجة.

*�سروط الن�سر
فاإذا كان اهلل تعالى يريد اأن يحا�سبني 

في يوم القيامة لأنني اأخطاأت، فاأقول: يا 

بين  من  فاأخذت  م��ّرة،  اأخطاأت  اأنا  رّب، 

ولم  تمّتعني،  فلم  ال��ه��دى،  اأب���واب  ي��ديَّ 

ندرك  اأن  ينبغي  ولذلك  مجاًل.  ُتعطني 

تتوفر  اأن  ب��ّد  ل  يتحقق  حتى  الن�سر  اأنَّ 

نزل  تحققت،  فاإذا  الاّلزمة،  الأر�سية  له 

الرزق،  اأر�سية  قت  تحقَّ اإذا  كما  الن�سر. 

اأفا�ض به اهلل على طالبه. هذا هو اأ�سلوب 

الموجودات،  اأ���س��رار  لكل  الإ���س��الم  فهم 

الطبيعة  ب�ساأن  قوانين  من  تحتويه  بما 

والجتماع.

وفقًا  تقول  مثاًل،  القمح  تبذر  عندما 

»اأنا  رّب،  يا  الُقدامى:  الفالحين  لتعبير 

العّزاق، واأنت الرّزاق«. �سحيح اأن الإن�سان 
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حالهم  ول�ساُن  بتبختر  ويم�سون  اأنف�سهم، 

اهلل  ر  عبَّ لذلك  علينا؟  يقدر  من  يقول: 

غير  خطاأ  هذا  اإن  قائاًل  ذلك  عن  تعالى 

تعاقبوا  واأن  ب��وا،  ت��وؤدَّ اأن  يجب  لذا  جائٍز، 

عليه.

حد، قاتل الم�سلمون قتال 
ُ
وفي معركة اأ

الرماة  اأخ���لَّ  فلما  والأب��ط��ال،  ال�سجعان 

ثمنه  دفعوا  الن�سر،  �سروط  من  ب�سرٍط 

مبا�سرة، فاهلل تعالى ل ين�سر بالمعاجز.

بالمعاجز  اهلل  ين�سركم  اأن  اأتريدون 

وال��م��الئ��ك��ة، واأن��ت��م ت��خ��ال��ف��ون م��ق��ّدم��ات 

الن�سر؟! اإنَّ الذي ُيخّل بمقّدمات الّن�سر 

ل  لأن��ه  تعالى.  اهلل  ين�سره  اأن  يمكن  ل 

ي�ستحّق ذلك.

ولكنَّ  الحبوب،  ويبذر  التراب،  يعزق 

الذي  هو  فمن  ي��رزق،  ال��ذي  هو  اهلل 

اهلل  اإنَّ  النمّو؟  على  القدرة  ة  الحبَّ يهب 

اأن��ت،  واأّم����ا  ال��ق��درة،  ال���ذي يعطيها  ه��و 

معينة،  ظروفًا  لها  تهيئ  تحرث،  فعندما 

الإنبات،  �سروط  تحققت  ف��اإذا  و�سروطًا. 

يهب اهلل الحّبة قدرًة على النمّو والإثمار.

*ين�سر من ي�ساء
وه��ك��ذا ال��ن�����س��ر، ت��وج��د ل��ه ���س��روط 

مو�سوعية، وهي الطرق التي خلقها اهلل، 

اأجل  من  والقتال  والقوة  الإع��داد  ومنها: 

ه يبقى من عند اهلل. هدف كبير، ولكنَّ

غير  عند  الن�سر  �سبب  تحّقق  ل��ذا، 

عليهم،  الن�سر  اهلل  ف��اأن��زل  الموؤمنين، 

اإِْذ  ُح��َن��ْي��ٍن  {َوَي����ْوَم  حنين:  في  ح�سل  كما 

�َسْيئاً  َعْنُكْم  ُتْغِن  َفلَْم  َكْثَرُتُكْم  اأَْعَجَبْتُكْم 

ُثمَّ  َرُح��َب��ْت  ِبَما  الأْر����ضُ  َعلَْيُكُم  ��اَق��ْت  َو���سَ

ْيُتْم ُمْدِبِريَن} )التوبة: 25(. َولَّ

ن�����زل م��ق��دار 
ُ
ف��ف��ي ت��ل��ك ال��ل��ح��ظ��ة، اأ

لأنهم  الم�سلمين،  غير  على  الن�سر  من 

ورتبوا  وا�ستعدوا  واأعدوا  �سروطه،  حققوا 

اأحوالهم، بينما كان الم�سلمون ي�ستكثرون 

للنصر شروطه املوضوعية 
كاإلعداد والقوة والقتال، 
ولكنه يبقى من عند اهلل

تاريخ الطبري، الطبري، ج2، �ض140 و141.( 1)
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1 - تمهيد
��ْل��ُم��وؤِْم��ِن��ي��َن  ق��ال اهلل ت��ع��ال��ى: {ُق����ل لِّ

����اِرِه����ْم...} )ال��ن��ور:  ��وا ِم����ْن اأَْب���������سَ َي��ُغ�����سُّ

ِم��ْن  َن  �سْ َيْغ�سُ ��ْل��ُم��وؤِْم��َن��اِت  لِّ {َوُق����ل   )30
...} )النور: 31(. اأَْب�َساِرِهنَّ

 Q وقد روي عن الإم��ام ال�سادق 

اإبلي�ض  �سهام  من  �سهم  »النظرة  قال:  اأّنه 

م�سموم، ومن تركها هلل عّز وجّل ل لغيره 

.
)1(

اأعقبه اهلل اأمنًا واإيمانًا يجد طعمه«

2 - النظر بين الزوجين
اإلى  اأن ينظر  اأ - يجوز لكلٍّ من الزوجين 

بدن الآخر ظاهرًا وباطنًا، ومن ذلك 

اإل��ى  ينظر  اأن  منهما  لكلٍّ  يجوز  اأّن���ه 

عورة الآخر.

اإل��ى  ينظر  اأن  منهما  ل��ك��لٍّ  ي��ج��وز   - ب 

اأو  الثابتة  ال�سورة  عبر  الآخ���ر  ب��دن 

مثيرة  ك��ان��ت  واإن  ح��ت��ى  ك��ة،  ال��م��ح��رَّ

لل�سهوة.

ج - يجوز للزوج اأن ينظر اإلى �سور زوجته 

المتوّفاة، ويجوز للزوجة اأن تنظر اإلى 

�سور زوجها المتوّفى حّتى لو كانت قد 

تزّوجت غيره.

يتخّيل  اأن  الزوجين  م��ن  لكلٍّ  يجوز   - د 

اأن ل  الآخر حّتى عاريًا، ولكن ب�سرط 

يوؤّدي ذلك اإلى خروج المنّي.

3 - النظر اإلى المحارم
اأ - محارم الرجل ع�سرة اأ�سناف:

لأبيه،  اأو  لأّم��ه  وج��ّدات��ه  اأّم��ه،  ل:  الأوهّ

وهكذا  اأبيه،  وجّدة  اأّمه،  جّدة  وت�سمل 

�سعودًا.

نزلن،  واإن  وبناتها  البنت،  ال��ث��ان��ي: 

الب��ن،  وب��ن��ات  البنت،  بنات  فت�سمل 

وهكذا نزوًل.

نزلن،  واإن  وبناتها  الأخ��ت،  الثالث: 

فت�سمل بنات الأخت، وبنات بنت وابن 

الأخت، واإن نزلن.

أحكام 
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فت�سمل  نزلن،  واإن  الأخ  بنات  الرابع: 

الأخ،  بنات  وبنات  الأخ،  اأبناء  بنات 

لي�ست من  اأخيه  نزوًل. وزوجة  وهكذا 

المحارم.

وعّمة  الأب،  وعّمة  العّمة،  الخام�ض: 

مع  وهكذا  والجّدة،  الجّد  وعّمة  الأم، 

العلّو.

ال�ساد�ض: الخالة، وخالة الأب، وخالة 

الأم، وخالة الجّد والجّدة، وهكذا مع 

العلّو. وزوجة خاله لي�ست من محارمه.

ال�سابع: زوجة الأب، وزوجة الجّد واإن 

عال.

ال��ث��ام��ن: زوج���ة الب���ن، وزوج���ة ابن 

البن واإن نزل.

زوجته،  وج���ّدة  زوج��ت��ه،  اأّم  ال��ت��ا���س��ع: 

الزوجة  وال��د  زوج��ة  واأّم���ا  علت.  واإن 

والتي هي غير اأم الزوجة فلي�ست من 

المحارم.

قد  كان  لو  فيما  زوجته  ابنة  العا�سر: 

دخل بزوجته )يعني دخل باأّم البنت(.

ب - محارم المراأة ع�سرة اأ�سناف:

اأ�سناف  نف�ض  لها  التا�سع  اإل��ى  الأّول  من 

اإلى  الذكر  عك�ض  مع  الرجل  محارم 

عن  فتختلف  ال��ع��ا���س��ر  واأّم�����ا  اأن���ث���ى، 

زوجها،  اب��ن  محارمها  فمن  الرجل، 

�سواء اأكان قد تحّقق دخول الزوج بها 

اأم ل.

عورة  اإل��ى  ينظر  اأن  للرجل  يجوز  ل   - ج 

تنظر  اأن  للمراأة  يجوز  ول  محارمه، 

لكلٍّ  وي�ستحّب  محارمها.  ع��ورة  اإل��ى 

منهما �ستر ما بين الركبة وال�سّرة.

د - يجوز للرجل اأن ينظر اإلى بدن محارمه 

من الن�ساء ما عدا العورة، ب�سرط اأن ل 

يكون النظر بتلّذذ وريبة. ويجوز للمراأة 

بدن  اإلى  تنظر  اأن 

م���ح���ارم���ه���ا م��ن 

ال��رج��ال م��ا ع��دا 

ب�سرط  ال���ع���ورة، 

اأن ل يكون بتلّذذ 

المحارم  ع���ورة  اإل���ى  وال��ن��ظ��ر  وري��ب��ة. 

حرام حّتى بدون تلّذذ وريبة.

بما  الآخ���ر  اإل��ى  النظر  ه��ي  الريبة   - ه��� 

ُيخاف معه من الوقوع في الحرام.

4 - النظر اإلى المماثل
اأ - يجوز للرجل اأن ينظر اإلى بدن مماثله 

ولكن  ال��ع��ورة،  با�ستثناء  الرجال  من 

ب�سرط اأن ل يكون النظر بتلّذذ وريبة.

عورة  اإل��ى  تنظر  اأن  للمراأة  يجوز  ل   - ب 

ال��م��راأة الأخ����رى، ���س��واء اأك���ان بريبة 

باقي  اإل��ى  النظر  واأّم���ا  ل.  اأم  وت��ل��ّذذ 

وري��ب��ة،  ت��ل��ّذذ  ب���دون  فيجوز  ج�سدها 

ويحرم مع التلّذذ اأو الّريبة.

ج - العورة هنا كالعورة بين المحارم.

5 - النظر اإلى ال�سغار
اأ - يجوز للمراأة اأن تنظر اإلى بدن ال�سبّي 

غير البالغ حّتى لو كان ممّيزًا ب�سرط 

يوجب  اإليه  اأو  منه  النظر  يكون  ل  اأن 

ث����وران ال�����س��ه��وة. ن��ع��م ع��ل��ى الأح���وط 

ال�سبّي  عورة  اإلى  النظر  عدم  وجوبًا 

اإذا كان ممّيزًا.

ب��دن  اإل���ى  ينظر  اأن  ل��ل��رج��ل  ي��ج��وز   - ب 

لم  اإذا  فيما  البالغة  غير  ال�سبّية 

واإذا  التلّذذ.  بق�سد  اإليها  نظره  يكن 

الأح��وط  نعم  ك��ان كذلك فهو ح��رام، 

ال�سبّية  عورة  اإلى  النظر  وجوبًا عدم 

اأّن الأحوط وجوبًا عدم  الممّيزة. كما 

تقبيلها اأو و�سعها في حجره اإذا بلغت 

�ست �سنوات.

الحر العاملي، و�سائل ال�سيعة، ج20، �ض89.( 1)

الهوام�ش
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أحّب عباد اهلل)8(:

من خلع سرابيل 
الشهوات
اآية اهلل ال�سيخ حممد تقي 

م�سباح اليزدي

ع��دم  اهلل،  ع��ب��اد  ���س��ف��ات  جملة  م��ن 

ال��ت��ع��ل��ق ب��ال�����س��ه��وات وال��ل��ذائ��ذ ال��م��ادي��ة 

الدنيوية الزائلة. �سحيح اأن الموؤمنين كما 

�سائر النا�ض بحاجة لال�ستفادة من الأمور 

الحياة  في  لال�ستمرار  الدنيوية  واللذائذ 

بمقام  يتعّلقون  ل  اأنهم  اإل  فيها،  والبقاء 

وو�سيلة  مقدمة  ذلك  يعتبرون  بل  الدنيا، 

للقرب من الر�سوان الإلهي.

الدينية  التعاليم  في  عنه  المنهي  اإن 

الدنيوية وجعلها هدفًا  باللذائذ  التعلق  هو 

ولي�ض ال�ستفادة منها. اأما اأ�سل ال�ستفادة 

والدنيوّية  المادّية  واللذائذ  ال�سهوات  من 

عند الموؤمنين فهو اعتباره مقدمة لل�سعادة 

ومطلوب.  مقبول  اأم���ر  وه���ذا  وال��ك��م��ال، 

و�سيحاول هذا المقال تف�سيل المو�سوع.

مكائد  من  ناجون  اهلل  *عا�سقو 
ال�سهوات

»قد خلع �سرابيل ال�سهوات وتخّلى عن 

.
)1(

الهموم اإل همًا واحدًا انفرد به«

�سّبه الإمام علي Q في هذه العبارة 

وصايا العلماء
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وتعاطي  بالقمي�ض  ال�سهوة  ال��ن��وران��ّي��ة، 

ال�����س��ه��وات ب��ارت��دائ��ه، ث��م و���س��ف محّب 

ال�سهوات«.  �سرابيل  خلع  »قد  بقوله:  اهلل 

الدنيوية  وال�سهوات  اللذائذ  كل  هل  ولكن 

الأدي��ان  اأتباع  بع�ض  يعتقد  كما  مرفو�سة 

المحرفة اأو بع�ض الفرق الإ�سالمية؟ وهل 

التخلي  اهلل  نحو  ي�سير  من  كل  على  يجب 

Q يق�سد  اأن الإمام  اأو  عنها جميعًا؟ 

لقد  ال�سهوة؟  لبا�ض  ارتداء  اآخر من  �سيئًا 

عند  الحديث  ه��ذا  ي�سبه  ما  اإل��ى  اأ�سرنا 

م��راد  ويت�سح  ال��خ��وف.  للبا�ض  التعر�ض 

اللغوي  المعنى  درا�سة  بعد   Q الإمام 

وال�سطالحي لل�سهوة وا�ستخداماتها.

»ال�سهوة«: هي في اللغة »طلب النف�ض 

هذا  �سهوات،  وجمعها  ميلها«،  يوافق  ما 

الم�سدر  مقام  في  اأم��ا  ال�سم.  مقام  في 

. و»ال�ستهاء« 
)2(

فهي بمعنى الميل والتمايل

الذي هو م�سدر من باب الفتعال، م�ستق 

من ال�سهوة وُيْعنى به الميل والتمايل.

*ال�ستخدام التكويني لل�سهوة
المكنون في  الميل والتمايل،  اأ�سل  اإن 

طبيعي  اأم��ر  هو  لل�سهوة،  اللغوي  المعنى 

الإن�سان.  في  تعالى  اهلل  و�سعه  وتكويني 

فينا  تظهر  فعندما  الأ�سا�ض  ه��ذا  وعلى 

ون�ستهيه.  اإليه  نميل  الطعام،  اإلى  الحاجة 

وبهذا النحو ل يمكن اعتبار الميل داخاًل 

بالح�سن  يت�سف  ول  الأخ��الق  دائ��رة  في 

في  الميل  اأن  وكما  الأخالقيين.  والقبح 

الدنيا اأمر تكويني لالإن�سان، كذلك يمكن 

الحديث في الجنة عن الميل لّلّذة والنعم 

تعالى: اهلل  قال  فيها.  الموجودة  الأخ��رى 

ْعُيُن  نُف�ُض َوَتلَذُّ اْلأَ {َوِفيَها َما َت�ْسَتِهيِه اْلأَ

.)71 )الزخرف:  َخاِلُدوَن}  ِفيَها  َواأَنُتْم 

*ال�ستخدام الت�سريعي لل�سهوة
ت�ستخدم ال�سهوة غالبًا في العرف حول 

كالغريزة  الج�سمانية  والميول  الغرائز 

الجن�سية والميل اإلى الطعام، ول ت�ستخدم 

هذه العبارة للتعبير عن الميول المعنوية، 

على  نقول  فال  اهلل،  مناجاة  نحو  كالميل 

وال�سهوة  المناجاة«.  »�سهوة  المثال  �سبيل 

والميل في هذا ال�ستخدام تدور في دائرة 

الأخالق. وا�ستخدم القراآن الكريم عبارة 

خم�ض  في  »ال�سهوات«  وجمعها  »ال�سهوة« 

اآيات �سريفة وذلك في مورد الذم:

َجاَل  المورد الأول: {اإِنَُّكْم َلَتاأُْتوَن الرِّ

ن ُدوِن النِّ�َساء} )الأعراف: 81(. �َسْهَوًة مِّ

ال���م���ورد ال��ث��ان��ي: وج���اء ت��ك��رار الآي��ة 

في  ال�ستفهام  همزة  اإ�سافة  مع  عينها 

بدايتها فكانت في قالب جملة ا�ستفهامية، 

55 من  الآية  في  يمكن مطالعته  ما  وهذا 

�سورة النمل.

ِللنَّا�ِض  ����َن  {ُزيِّ ال��ث��ال��ث:  ال��م��ورد 

�������َس���اء  ����َه����َواِت ِم������َن ال���نِّ ُح������بُّ ال���������سَّ

اْلُمَقنَطَرِة  َواْلَقَناِطيِر  َواْلَبِنيَن 

��ِة َواْل��َخ��ْي��ِل  َه���ِب َواْل��ِف�����سَّ ِم���َن ال���ذَّ

ْن���َع���اِم َواْل��َح��ْرِث  َم��ِة َوالأَ اْل��ُم�����َس��وَّ

ِعنَدُه   ُ َواهللهّ ْنَيا  الدُّ اْلَحَياِة  َمَتاُع  َذِل��َك 

استخدم القرآن الكرمي عبارة 
آيات  خمس  »الشهوة« يف 
شريفة وذلك يف مورد الذم
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ُح�ْسُن اْلَماآِب} )اآل عمران: 14(.

التعلق  المتقدمة،  ال�سريفة  الآية  تذم 

باللذات الدنيوية وتزيين الأبدان بها؛ لأن 

الإن�سان  يجعل  ولذائذها  بالدنيا  التعلق 

ف��ي طريق  واأع��م��ال��ه  ج��ه��وده  ك��اف��ة  ي�سع 

ابتعاده  يعني  وه��ذا  ال��زائ��ل،  الدنيا  متاع 

ال��راق��ي  وكماله  المتعالية  حاجاته  ع��ن 

الأب��دّي��ة  ال�سعادة  ع��ن  التخلف  وبالتالي 

في  المذموم  اإذًا،  الأ�سا�سي.  والمق�سد 

الآيات ال�سريفة هو التعّلق بالدنيا والغفلة 

واإل  وال��ن��ه��ائ��ي؛  الأب����دي  المق�سد  ع��ن 

طبيعي  اأمر  الدنيوية  اللذائذ  نحو  فالميل 

وغريزي يتمكن الإن�سان من خالله تاأمين 

احتياجاته ال�سرورية.

*التعّلق باهلل ور�سوانه
اهلل  قبل  م��ن  وال��م��ط��ل��وب  المهم  اأم���ا 

تعالى، فهو عدم ترجيح اللذائذ الدنيوية 

الزائلة على اللذائذ الأخروية الباقية.

و�سف  الالحقة  الآي��ة  ب��داأت  هنا  من 

تقّدم  على  للتاأكيد  الأخ���روي���ة  ال��ل��ذائ��ذ 

على  الأخ��روي��ة  واللذائذ  النعم  واأف�سلّية 

الموؤمن  الإن�سان  يتمكن  وبذلك  الدنيوية 

محدودية  اأدرك  فاإذا  بينها  المقارنة  من 

وعدم محدودية  الدنيوية  اللذائذ  وتناهي 

وعدم تناهي اللذائذ الأخروية، عند ذلك 

ولذائذها  والدنيا  قلبه  بين  ال�سلة  يقطع 

��ُئ��ُك��م  اأَوؤَُن��بِّ {ُق����ْل  ب��اهلل ور���س��وان��ه:  ويتعلق 

َربِِّهْم  ِعنَد  َقْوا  اتَّ ِللَِّذيَن  َذِلُكْم  ن  مِّ ِبَخْيٍر 

َجنَّاٌت َتْجِري ِمن َتْحِتَها الأَْنَهاُر َخاِلِديَن 

 ِ اهللهّ ��َن  مِّ ��َواٌن  َوِر���سْ َرٌة  َطهَّ مُّ َواأَْزَواٌج  ِفيَها 

يٌر ِباْلِعَباِد} )اآل عمران: 15(. ُ َب�سِ َواهللهّ

*و�ساو�ش �سيطانية
ات�����س��ح م��م��ا ت��ق��دم اأن م��ا ذّم����ه اهلل 

الدنيوية  واللذائذ  ال�سهوة  حب  هو  تعالى، 

نتيجة  ياأتي  الذي  التعلق  والتعلق بها، هذا 

ال�سيطان  يقدم  ال�سيطانية.  الو�ساو�ض 

على  الم�ستحقرة  الدنيوية  واللذائذ  النعم 

اأنها كبيرة وعظيمة ليجعل النا�ض في غفلة 

عن النعم الأخروية الباقية، لذلك ي�سرف 

اللذائذ  بع�ض  لأجل  واأمواله  وقته  الإن�سان 

يجد  اإليها  ي�سل  عندما  ولكن  الدنيوّية، 

اأنها ل ت�ستحّق ما �سرف لأجلها، فيقع في 

فخ ال�سيطان. وت�سلب الو�ساو�ض ال�سيطانية 

ال�سحيح  الح�ساب  على  القدرة  الإن�سان 

والتعقل وتجعل الإن�سان بالتالي يفقد ثروة 

ي�سل  وعندما  قليلة،  لذة  �سبيل  في  كبيرة 

اإلى تلك اللذة يجد اأنه قد ُخدع. والغريب 

من  الكرة  فيعاود  يعتبر،  ل  الإن�سان  اأن 

في  فيقع  العمل  ذاك  عنه  في�سدر  جديد 

خداع ال�سيطان ويعود من جديد للندم.

الموارد الأخرى ففي ق�سٍم قادم  واأما 

من هذه المقالة.

مفردات األفاظ القراآن، الراغب الأ�سفهاني، �ض468.( 2)نهج البالغة، الخطبة 87.( 1)

الهوام�ش

املطلوب من قبل اهلل تعاىل، 
هو عدم ترجيح اللذائذ 

الدنيوية الزائلة على اللذائذ 
األخروية الباقية

وصايا العلماء
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 حتى تدوم جيرتكم

 اأح�سن جوارك... تعمر دارك

 �سباح الخير يا جاري

 طوبى لمن جاره م�سجد

 حقوق الجار والجيرة

جيرانكم وصّية نبّيكم
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من  القرية  في  عليه  هي  عما  المدينة  في  الحياة  تختلف 

وغيرها  وال�سجيج   البيئة  وتلوث  المناخ  كطبيعة  عدة  جهات 

من الجوانب. لكن ما يهمنا في هذه المقالة ت�سليط ال�سوء على 

طبيعة الجوار الذي تفر�سه الحياة في المدينة حيث اإن ال�سكن 

فيها يحكمه نظام المباني، وال�سقق ال�سكنية في الأعم الأغلب 

وهو ما يوجد عنوانًا جديدًا اأمام النا�ش لم يكونوا م�سبوقين به 

في حياتهم القروية، فالمدينة التي ي�سودها نظام البيوت وهو 

اإلى  اإ�سافة  ما ي�سطلح عليه الأق�سام الم�ستركة، هذه الأق�سام 

التقارب ال�سكني هي التي تجعل الجوار في المدينة مختلفًا عما 

هو عليه في القرية وتفر�ش مجموعة من الموا�سيع الجديدة 

والتي �سوف ن�ستعر�سها �سمن عدة عناوين.

خ�ساب م��و���س��ى  ال�����س��ي��خ 

الملف
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ولو  هامة،  نقطة  اإلى  ن�سير  ذلك  قبل 

الموا�سيع  كل  اأن  وهي  التذكير،  باب  من 

لها  العملّية  حياتنا  ف��ي  بها  نبتلى  التي 

الأح��ك��ام  م���ورد  ولي�ض  ال�سرعي  حكمها 

بل  فح�سب،  ال��ف��ردي��ة  الحياة  ال�سرعية 

اإلى ما  اإنها ت�سمل كل حياتنا منذ الولدة 

ال�سالة  في  ال�سّك  اأّن  فكما  الموت.  بعد 

العالقات  فاإن  ال�سرع كذلك  له حكمه في 

العامة بين النا�ض لها حكمها اأي�سًا ومنها 

ما يتعلق باأحكام الجوار الذي يجب اأن ل 

بل  ال�سخ�سية،  والأه���واء  للمزاج  يخ�سع 

يجب اأن نطبق الحكم ال�سرعي المتعلق به 

التقليد  اإليه من خالل مرجع  نتعرف  واأن 

عبر القنوات الموثوقة والمعتمدة. 

اأوًل: على م�ستوى العالقات

ال��ح��دي��ث عن  ي��ك��ث��ر  ال����س���ت���ئ���ث���ار:   -  1
اجتماعية  كقيمة  والإي��ث��ار  الت�سحية 

اإن  ما  لكن،  عالية.  ودينّية  واأخالقية 

بنا  المتعلقة  الأم��ور  اإلى  النوبة  ت�سل 

من  ب���دًل  با�ستئثار  بع�سنا  يتعاطى 

جوار  في  اإليه  نحتاج  ما  وه��و  الإي��ث��ار 

التزاحم  ب�سبب  اأو�سح  ب�سكل  المدينة 

قاعدة  فتعّم  الم�سالح،  في  الموجود 

المدينة  ففي  الحبق«؛  �سّم  �سبق  »من 

ترى ال�ستئثار في حجز موقف خا�ض 

لل�سّيارة مع عدم كفاية الأمكنة للجميع 

في  العذبة  المياه  حيازة  في  وكذلك 

م�ستوعب خا�ض اآخذًا ح�سته ومتعديًا 

ال�ستئثار  وترى  الآخرين  ح�سة  على 

في التعدي على �سبكة الكهرباء والذي 

الكهربائي  المحول  تحميل  اإلى  يوؤدي 

ف���وق ط��اق��ت��ه... ه���ذا ك��ل��ه ف��ي غياب 

القانون والنظام الذي يمكن اأن يو�ّسع 

على النا�ض ما هو م�سّيق، ففي العدل 

فالجور  العدل  عليه  �ساق  »ومن  �سعة 

 كما قال اأمير الموؤمنين 
)1(

عليه اأ�سيق« 

.Q

ال��ج��ي��ران: حين  م��ع  التوا�سل  ع��دم   -  2
تجده  ال��ق��ري��ة  ف��ي  الإن�����س��ان  يعي�ض 

يبعدون  ال��ذي��ن  جيرانه  م��ع  يتوا�سل 

عنه مئات الأمتار فيزورهم ويزورونه 

لكن،  وي�ساألونه.  اأحوالهم  عن  وي�ساأل 

ما اإن ينتقل اإلى المدينة حتى ي�سبح 

عن  بنف�سه  يناأى  ال��ودود  الجار  ذل��ك 

مخالطة جيرانه فيندر التزاور اإن لم 

ينعدم في بع�ض الحالت حتى بالن�سبة 

لجاره في نف�ض الطابق. ونعزي اأنف�سنا 

اأحدًا  اأننا ل نوؤذي  قائلين: الحمد هلل 

جّيد  اأمر  وهو  لأحد،  ال�سّر  ن�سمر  ول 

ومطلوب. لكن، لي�ض ح�سن الجوار كّف 

 :Q عن أمري املؤمنني
العدل  عليه  ضاق  »ومن 

فاجلور عليه أضيق«
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من  مجموعة  هناك  بل  فقط،  الأذى 

ال�سوؤال  تفر�ض علينا  الإلهّية  التعاليم 

عن الجار، ومعرفة اأحواله، والإح�سان 

اإليه، وكلنا �سمعنا بالق�سة الم�سهورة 

عن النبي P حين ذهب ليعود جاره 

يرمي  كان  وال��ذي  المري�ض  اليهودي 

...P نفاياته على باب بيته

على  ال�����س��وء  بت�سليط  ه��ن��ا  نكتفي 

اأخرى  عناوين  وجود  مع  العنوانين  هذين 

الأذى  على  وال�سبر  الجار  كخدمة  هامة 

ولترك  المقام  ل�سيق  وذل���ك  وغيرهما 

بع�ض المجال للحديث عن الم�ساكل التي 

ي�سطحبها ال�ّسكن في المدينة ...

ثانيًا: على م�ستوى الم�ساكل

المدينة  حياة  تحمل  المياه:  ت�سرب   -  1
م�سكلة  منها  الم�ساكل  من  مجموعة 

ت�سرب المياه من �سطح المبنى، اأو من 

�سقة اإلى اأخرى، فتمطر ال�سماء داخل 

على  الموجود  الطالء  وتف�سد  ال�سقق 

ال�سقف  في  عفونة  وتحدث  الجدران 

اإلى بروز  والجدار وقد يوؤدي الت�سّرب 

مرور  مع  الأولد  بين  مر�سّية  ح��الت 

ل  التي  ال�سقق  في  خ�سو�سًا  الزمن، 

ت�سل اإليها ال�سم�ض.. والم�سكلة تكمن 

المت�سببة  ال�سقة  �ساحب  تهّرب  في 

ب��ت�����س��ّرب ال��م��ي��اه م��ن ال��م��ب��ادرة اإل��ى 

الت�سّرب  ب��اأن  متذّرعًا  الخلل  اإ�سالح 

لي�ض من �سّقته اأو اأن التكاليف المالّية 

الأمور  ي�سّوف  اأو  عهدته،  على  لي�ست 

بنقل  نكتفي  وهنا  واأع���ذار...  بحجج 

اأحدُكم  ُي��وؤِم��ُن  »ل  ال�سريفة  ال��رواي��ة 

 
)2(

لنف�سه«  يحبُّ  ما  لأخيه  يحبَّ  حتى 

بع�ض  واإّن   ...P الأك���رم  الر�سول 

الإن�ساف كفيل اأن يحّل الم�سكلة.

الملف
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لعب  فر�ض  ت�����س��اوؤل  اإّن  ال�����س��ج��ي��ج:   -  2
الأولد، �ساكني المدينة، يوؤدي اإلى اأن 

اأو  حقل،  اأو  ملعب،  اإلى  البيت  يحّولوا 

البيت  في  فيتراك�سون  األعاب  مدينة 

اإليها  ت�ساف  عالية  �سّجة  محدثين 

�سجة التلفاز الذي يحدثه الوالد الذي 

اأو ال�سجة  اإخبارية  يبحث عن محطة 

التي يحدثها الجار الذي يقوم ببع�ض 

غير  وق��ت  في  المنزلية  الإ�سالحات 

وا�سح  ب�سكل  يوؤدي  ما  وهذا  منا�سب، 

اإلى اأذّية الجيران، والتي اأكدت تعاليم 

الإ�سالم على المتناع عنها في العديد 

من الروايات... وتح�سرني ق�سة عن 

اأن��ه حين كان   { الخميني  الإم��ام 

كان  ال�سحر  اأوق��ات  في  للو�سوء  يقوم 

الماء كي ل  »ليفة« تحت م�سب  ي�سع 

تحدث المياه �سوتًا يزعج الآخرين...

*حلول مقترحة
وهناك مجموعة من الم�ساكل الأخرى 

على  الأو���س��اخ  كرمي  لها  المقام  يت�سع  ل 

ومدخل  النوافذ،  ومن  الجيران،  �سرفات 

المالية،  الم�ستحقات  دفع  وعدم  المبنى، 

وح��ج��ز غ��رف��ة ال��م�����س��ع��د، وغ��ي��ره��ا من 

العناوين التي نتركها اإف�ساحًا في المجال 

لذكر بع�ض الحلول المقترحة:

1 - القانون: اإن الّنفو�ض الطّيبة، والنوايا 
تحّل  ل  البليغة،  والمواعظ  الح�سنة، 

من  ب��ّد  ل  بل  ج��ذوره��ا،  من  الم�سكلة 

الحدود  يو�سح  ال��ذي  القانون  وج��ود 

ال��ت��ي ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ج��م��ي��ع الل��ت��زام 

وال�ستعانة  وتطبيقها،  بها،  والتقّيد 

ب�سلطة القانون لتطبيقها، واإلزام من 

وهذا  النا�ض.  واأم���ان  ب�سالمة  يعبث 

الإج��راءات  من  مجموعة  ي�ستلزم  ما 

كدفع   بالمبنى،  المتعلقة  القانونّية 

لجنة  ووج������ود  ال��ب��ل��دي��ة،  ال���ر����س���وم 

الدوائر  لدى  م�سجلة  للمبنى  ر�سمّية 

ال��م��خ��ت�����س��ة، ل��ت��ت��ف��اع��ل ال��ج��ه��ات 

من  المقّدمة  ال�سكاوى  مع  المخت�سة 

قبل ال�سكان...

غير  لجنة  وج��ود  اإّن  المبنى:  لجنة   -  2
�سكلّية  اأو اأ�سخا�ض محّددين لالهتمام 

ب�سوؤون المبنى المختلفة هو من الأمور 

المهمة التي توؤّدي في حال وجود خّطة 

الم�ساكل  ك��ل  ح��ّل  اإل��ى  الّلجنة  لهذه 

اأن  على  وبغيرها،  ذكر  بما  المتعّلقة 

يتّم التوافق على اأ�سخا�ض يكون:

لديهم القدرة على حل الم�ساكل. اأ- 

ب- لديهم الوقت الكافي لمتابعة الأمور.

يتحّلون بال�سدق والأمانة في التعامل. ج- 

يقومون بمتابعة الأمور ب�سكل جّدي من  د- 

ة لهذه الغاية  خالل عقد لقاءات خا�سّ

ي��ن��ت��ج ع��ن��ه��ا ق������رارات 

واقعّية وجدّية...

3 - المبادرة: اإّن وجود 
ال���ن���م���وذج ال��ج��ّي��د 

إّن وجود جلنة غري شكلّية  أو 
أشخاص لالهتمام بشؤون 
املبنى اخملتلفة هو من 

األمور املهمة
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والتي  ج��دًا،  المهّمة  العوامل  من  هو 

فالمبنى  ال��ع��م��ل.  اإل���ى  ال��ّن��ا���ض  ت��دف��ع 

المبنى  ل�سكان  حافزًا  ي�سكل  النظيف 

وهكذا...  به  والت�سّبه  للتمّثل  الآخ��ر 

في  حّي  نموذج  لإيجاد  المبادرة  فاإن 

التعامل  وف��ي  التنظيم  وف��ي  النظافة 

وغيرها من الأمور يفتح المجال اأمام 

النموذج،  بذلك  لالقتداء  الآخ��ري��ن 

ف�سيئًا  �سيئًا  ليق�سي  القانون  وي�ساعد 

ع��ل��ى م��ظ��اه��ر ال��ف��و���س��ى ف��ي ال��م��دن 

والأحياء والمباني.

ل��ي�����س��ت ح��ي��اة  ال���ن���ف���و����ض:  اإ�����س����ةح   - 4
الحل  ولي�ض  الم�سكلة،  ه��ي  المدينة 

الم�سكلة  ب��ل  القرية،  ف��ي  العي�ض  ه��و 

في  يحمل  ال���ذي  ال�سخ�ض  ف��ي  ه��ي 

حقوق  على  للتعّدي  ال�ستعداد  نف�سه 

الآخرين �سواء كان يعي�ض في المدينة 

ال�ستئثار  خلقه  كان  فمن  القرية.  اأم 

بحبوحة  ف��ي  ك��ان  ول��و  ذل��ك  �سيفعل 

و�َسَعة، والحّل بعد القانون اأن يبادر كل 

اأولده  وتربية  نف�سه  تروي�ض  اإلى  مّنا 

الأخالقية  الرذائل  عن  التخلي  على 

م�ستعدًا  لي�سبح  بالف�سائل  والتحّلي 

ل��ق��ب��ول ال��ح��ق وال��ت��ح��ل��ي ب��الإن�����س��اف 

والتعدي  الآخرين  اأذية  عن  والبتعاد 

على حقوقهم المادية والمعنوية.

*وفي الختام كلمة
ح��ل،  م�سكلة  ول��ك��ل  دواء  داء  ل��ك��ل 

كبا�سط  يحّلها  ل  الم�سكلة  عن  والحديث 

كفيه اإلى الماء ليبلغ فاه، بل ل بد من العمل 

المبني على ت�سّور �سحيح للحل والمرتبط 

بجدول زمني. وقد ي�سادف اأننا ن�سكن في 

منطقة ت�سودها م�ساكل م�ستع�سية وعامة 

قد ل نتمكن من حّلها جذريًا ولكننا ومن 

دون �سك يمكننا التقليل من حّدتها ومنع 

تفاقمها، وقد نكون في محيط جيران غير 

متعاونين وغير مبالين وما يهمهم هو عدم 

عن  غافلين  بيوتهم  داخل  م�ساكل  حدوث 

اأننا نعي�ض في �سفينة واحدة اإن ُخِرَقت من 

اإلى  يدخل  الملّوث  فالهواء  جانب غرقت. 

كل البيوت، كذلك الفو�سى والف�ساد، وقد 

من  ل��الأذى  فيه  نتعر�ض  مكان  في  نعي�ض 

قبل بع�ض الجيران، كل ذلك وغيره يجب 

الواقع  اأن ل يحبط محاولتنا الخروج من 

بوعي  ال��ت�����س��ّرف  ق��اع��دة  �سمن  ال�سيئ 

لن  لأنه  العنف  اإلى  اللجوء  وعدم  وحكمة 

اأخرى  م�ساكل  �سيوجد  بل  الم�سكلة،  يحل 

ِمرنا 
ُ
م�ستديمة اإ�سافة اإلى اأنه خالف ما اأ

قال  حيث  الحنيف  ال�سرع  تعاليم  في  به 

 :Q الكاظم  جعفر  بن  مو�سى  الإم��ام 

َذى َوَلِكَنّ ُح�ْسَن 
َ
»َلْي�َض ُح�ْسُن اْلِجَواِر َكَفّ الأ

.
)3(

َذى« 
َ
ْبُرَك َعَلى الأ اْلِجَواِر �سَ

المتحّلين  م��ن  واإي���اك���م  اهلل  جعلنا 

بالعزم  والمت�سّلحين  البالء  على  بال�سبر 

في حل م�ساكلنا... 

نهج البالغة، الخطبة 15.( 1)

منية المريد، ال�سهيد الثاني، �ض190.( 2)

الكافي، الكليني، ج2 �ض667.( 3)

الهوام�ش
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وهي  ال�ستجارة  من  الجار  لفظة  اإن 

{َواإِْن  تعالى:  قال  الرحمة.  بمعنى  مفعمة 

َفاأَِجْرُه}  ا�ْسَتَجاَرَك  اْلُم�ْسِرِكيَن  َن  مِّ اأََحٌد 

)التوبة: 6( حتى اأنه يقال للميت انتقل اإلى 

جوار اهلل تعالى وهذا يدل �سمنًا على اأن 

العالقة التي ينبغي اأن تحكم الجيران هي 

الرحمة.  والرحمة ل تعني ت�سييع الحقوق 

يعني  للحق  ت�سييع  واأّي  الحق  عين  لأنها 

يحتاج  مو�سوعنا  فاإن  ولهذا  لها،  ت�سييعًا 

اإلى التاأّمل والتدقيق والحكمة. وبناًء عليه 

ق�سمناه اإلى ق�سمين:

الأول: �سنتناول فيه اأهمّية الجار من 

باب المقّدمة المرتكزة اإلى قواعد الرحمة 

من جهة كاّفة الأطراف.

أحسن جوارك... 

تعمر دارك
ال�سيخ ح�سن غربي�ش*

ال�����ث�����ان�����ي: ���س��ن��ب��ّي��ن ف���ي���ه ال��ح��ق��وق 

وال��واج��ب��ات ل��ع��الق��ة الأف�����راد وال��م��وؤث��رة 

نتيجُتها في الأفعال والت�سرفات.

*الق�سم الأول:
ثالثة  منها  نذكر  كثيرة  اأمورًا  وي�سمل 

اخت�سارًا للمو�سوع.

1 - قيمة الجار وبركاته
بن محمد  ال�سادق جعفر  الإمام  عن 

اهلل  ر�سول  اأن   R اآبائه  عن  اأبيه  عن 

P قال: »اإن اهلل تبارك وتعالى اإذا راأى 

اأهل قرية قد اأ�سرفوا في المعا�سي وفيها 

ثالثة نفر من الموؤمنين ناداهم جّل جالله 

وتقّد�ست اأ�سماوؤه: يا اأهل مع�سيتي لول من 

بجاللي،  المتحابين  الموؤمنين  من  فيكم 
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وم�ساجدي،  اأر�سي  ب�سالتهم  العامرين 

والم�ستغفرين بالأ�سحار خوفًا مني لأنزلت 

.
)1(

بكم عذابي ثم ل اأبالي«

الأماكن  لبع�ض  تعالى  اهلل  جعل  لقد 

اأهميًة كالم�ساجد ونحوها، وكذلك لبع�ض 

ونحو  القدر  وليلة  رم�سان  ك�سهر  الأزمنة 

بع�ض  وبركات  اأهمّية  اأي�سًا  وثبت  ذل��ك. 

 ،R واأهل بيته P الأ�سخا�ض كالنبي

فالمعيار في علّو ال�ساأن والمقام هو القرب 

القرب ذكر  واأقل  وتعالى،  تبارك  من اهلل 

وي�سّبح  يهّلل  ال��ذي  بالموؤمن  فكيف  اهلل 

بذلك مراتب  ل  ويح�سّ كثيرًا،  ويذكر اهلل 

القرب من اهلل تعالى، ويرفع اهلل ببركته 

الكثير من الباليا والرزايا؟

بر عليه 2 – ال�سّ

Q قال:  اأبي عبد اهلل  عن الإمام 

ثالث  من  واح��دة  من  الموؤمن  اأفلت  »م��ا 

ولربما اجتمعت عليه: اإما بغ�ُض من يكون 

معه في الدار يغلق عليه بابه يوؤذيه اأو جار 

يوؤذيه اأو من في طريقه اإلى حوائجه يوؤذيه 

ولو اأن موؤمنًا على قلَِّة جبل لبعث اهلل اإليه 

اإيمانه  من  له  اهلل  ويجعل  يوؤذيه  �سيطانًا 

.)2(
ن�سًا ل ي�ستوح�ض معه اإلى اأحد«

ُ
اأ

حركة  في  معّر�ض  الإن�سان  اأّن  يعني 

ال�سطدام  اإل��ى  معي�سته  ودائ���رة  حياته 

اأ�سرته  في  ي�سطدم  فقد  ولهذا  بالنا�ض، 

وكذلك  جيرانه  بين  واأي�سًا  ينافره  بمن 

في �سوقه وعمله، فاإذا �سرف هّمه وجهده 

الهموم  بوتقة  في  يعي�ض  المنافرة  لهذه 

قلبه  اإل��ى  الحقد  يت�سّرب  وق��د  والأح���زان 

اأه��ل��ه وجيرانه  اإل��ي��ه م��ن  لأق���رب ال��ن��ا���ض 

واإخوانه فيبتعد عن اهلل والإن�سانية ويعي�ض 

راح��ة  اإل���ى  معه  يتجه  ل  ه��ائ��م��ًا  ���س��راع��ًا 

الم�سامحة  ينبغي  عليه  وبناء  واطمئنان، 

الم�ساألة  من  والتخفيف  ال��زواي��ا  وتدوير 

يمكن  تفا�سيل  اإلى  كثيرًا  اللتفات  وعدم 

التغا�سي عنها وتجّنب بوائقها ومتاعبها.

الإح�سان  في  لنف�سه  – الإح�سان   3

اإليه

 :Q اأب����ي ع��ب��د اهلل  ع��ن الإم�����ام 

في  وي��زي��د  ال��دي��ار  يعّمر  ال��ج��وار  »ح�سن 

.
)3(

الأعمار« 

ا�سطرابها  وع��دم  النف�ض  �سكون  اإّن 

وان�سغالها في التفا�سيل المتكثرة ينعك�ض 

النف�ض  وا�ستقرار  البدن  �سحة  على  حتمًا 

اأن ح�سن  وهذا معنى  والإنتاج،  العمل  في 

الجوار يوؤدي اإلى طول العمر وكثرة الرزق، 

ه��دوءًا  اأك��ث��ر  يكون  نف�سيًا  الم�ستقر  لأن 

تركيزًا  اأك��ث��ر  ي��ك��ون  وك��ذل��ك  واطمئنانًا 

اأهمية  يعك�ض  وه��ذا  عمله.  ف��ي  واإن��ت��اج��ًا 

لمن  الإن�سان  اختيار  و�سرورة  المجاورة 

يجاوره.

*الق�سم الثاني:
ف��ي ال��ح��ق��وق وال��واج��ب��ات »ال��ح��دود 

الم�ساألة  ف��ي  اب��ت��الًء  الأك��ث��ر  ال�سرعية« 

ولهذا  الطوابق،  المتعّددة  المباني  هي 

الجهة،  ه��ذه  في  مو�سوعنا  �سنخ�س�ض 

والحديث فيها يتجه اإلى جهتين:

الملف

36



الجهة الأولى: من حيث المبنى

يمكن تق�سيمه اإلى ثالثة اأق�سام:

الم�سترك،  الق�سم  الخا�ض،  الق�سم 

والهيئة العامة للمبنى )ال�سكل الخارجي(.

1 - الق�سم الخا�ض:

ي�����س��م��ل ال�����س��ّق��ة م���ن ح�����دود ال��ب��اب 

ال���خ���ارج���ي اإل�����ى اأط������راف ال�����س��رف��ات، 

الق�سم  ه��ذا  في  ال��داخ��ل.  من  والحوائط 

وي��راه  ي�ساء  بما  الت�سرف  للمالك  يحق 

منا�سبًا، كتغيير التق�سيم، والغرف، وغير 

على  �سرر  اإل��ى  ي���وؤدي  ل  اأن  �سرط  ذل��ك 

م�����س��روط��ًا عدم  ي��ك��ون  ل  واأن  ال��ج��ي��ران. 

التغيير في ال�سقة حال ال�سراء.

2 – الق�سم الم�سترك:

ومعنى م�سترك اأنه ي�سترك في ملكيته 

ع��ادة  ي�سمل  وه���و  ال��م��ب��ن��ى.  م��ال��ك��ي  ك���ّل 

والم�سعد،  وال�سطح،  وال���درج،  المدخل 

والموقف، والحديقة اإن وجدت. فيحق لكل 

حدود  �سمن  لكن  بملكه  الت�سّرف  مالك 

ال�ستراك، بحيث ل يتعّدى على الآخرين. 

العاّمة هي ا�ستعماله في الجهة  والقاعدة 

المدخل  م��ث��اًل،  ع���رف���ًا.  عليها  ال��م��ت��ف��ق 

و�سع  المالكين  لأح���د  يحق  ول  للجميع 

اأمتعة ب�سكل خارج عن المتعارف ل ير�سى 

الدرج  وكذلك  الآخ���رون،  المالكون  عنها 

بحيث ي�سع غالونات المياه والأحذية وما 

�ساكل مما قد يعيق اأحيانًا المرور اأو ي�سّوه 

المنظر العام.

فال  ال�سطح،  الم�ستركات  من  واأي�سًا 

يحق لأحد المالكين اأن يجعله مكانًا لتربية 

الحمائم اأو الدواجن دون اإذن الآخرين، اأو 

يجعله مكانًا خا�سًا كالبناء عليه، اأو و�سع 

خيمة له خا�سة بحيث يمنع الآخرين من 

ال�ستفادة من ملكهم، لأن وجه ا�ستعماله 

م�سوؤولية  هو  وكذلك  العامة،  المنفعة  هو 

الجميع بحيث لو ح�سل ن�ّض اأو �سرر على 

من املشرتكات السطح، 
فال يحق ألحد املالكني أن 

يجعله مكانًا لرتبية احلمائم 
أو الدواجن دون إذن اآلخرين
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مالكي  جميع  على  يجب  الأخ��ي��ر  الطابق 

ال�سطح رفع ال�سرر عنه ول يجوز التخّلف 

في الإ�سالح فيجب على الجميع دفع بدل 

ال�سيانة عن ممتلكاتهم.

الم�سعد،  اأي�����س��ًا  الم�ستركات  وم��ن 

فيجب على كاّفة مالكيه دفع بدل ال�سيانة 

الأول  الطابق  حتى  ذلك  وغير  والكهرباء 

اأو  لأجله  الناطور  ا�ستعمله  لو  كما  مثاًل 

المالك نف�سه مّرة في ال�سهر ليك�سف على 

غر�ض  لأي  اأو  ال�سطح  في  المياه  خ��زان 

منه  ال�ستفادة  اإمكانية  في  فالعبرة  اآخر. 

فيجب  ي�ستعمله  لم  منزًل،  ا�ستاأجر  كمن 

اإذا ح�سل م�سالحة  اإل  عليه دفع الأجرة 

لم  اإذا  اأما  الآخرين.  المالكين  وبين  بينه 

يكن مالكًا فيحق للمالكين الآخرين منعه 

من ا�ستعماله في حال تخّلفه.

وم��ن��ه��ا اأي�����س��ًا ال��م��وق��ف، ف��ق��د يكون 

�سقة  ل��ك��ل  ي��ك��ون  بحيث  ك��اف��ي��ًا  ال��م��وق��ف 

موقف �سيارة، وقد يكون لكل �سقة موقفها 

ل  التحديد  حال  في  ال�سند.  في  المحّدد 

اإ�سكال في الم�ساألة فال يحق لأحد الوقوف 

اأما  منعه.  اأي�سًا  وله  باإذنه  اإل  غيره  بدل 

كافيًا  يكن  لم  اأو  التحديد  عدم  حال  في 

موقفًا  يحدد  اأن  المالكين  لأح��د  يجوز  ل 

خا�سًا به ويمنع الآخرين من الوقوف فيه 

دون ر�سا الجميع، ور�سا بع�سهم ل يكفي، 

المكان  ويحجز  �سل�سلة  بو�سع  يقوم  كمن 

وهذه  العامة  الطرقات  في  نراها  واأحيانًا 

لياًل  ماّر  اإن�سان  بها  يتعثر  قد  لأنه  اأخطر 

لل�سّرر  المرور فهو �سامن  تعيق حركة  اأو 

الحا�سل من فعله.

)ال�سكل  للمبنى  ال��ع��ام��ة  الهيئة   -  3

الخارجي(:

ما  وكل  الخارج  من  الحوائط  في�سمل 

له دخل في المنظر العام للمبنى فال يحق 

لأحد المالكين الت�سّرف ب�سيء يوؤدي اإلى 

ت�سويهه بحيث يح�سل �سرر على الآخرين 

وينعك�ض  المبنى  قيمة  نق�ست  ل��و  كما 

الت�سّوهات  نتيجة  ال�سقة  قيمة  على  ذلك 

وعليه  للنق�ض  ���س��ام��ن  ف��ه��و  ال��ح��ا���س��ل��ة 

التعوي�ض.

العالقة  حيث  من  الثانية:  الجهة 

بين المالكين

الم�ستحّقات  اأهمها:  اأم���ورًا  وت�سمل 

الت�سّرف  )قرار  البناية  ولجنة  ال�سهرية 

بالمال( والموّلد �سراًء وا�ستخدامًا. وهذه 

لكن  الأول���ى  الجهة  ع��ن  ف��رع  ه��ي  الجهة 

وانعكا�ض  اأهمية  م��ن  لها  لما  اأف��ردن��اه��ا 

فتدخل  الجيران  بين  العالقة  على مجمل 

�سمنًا في المقدمة الأولى كذلك من باب 

املصعد من املشرتكات، 
فيجب على كاّفة مالكيه دفع 

بدل الصيانة والكهرباء

الملف
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مرتكزات الرحمة والمحبة.

اأم����ا ال��م�����س��ت��ح��ق��ات ال�����س��ه��ري��ة: فقد 

بل  دفعها،  الجميع  على  يجب  اأن��ه  ذكرنا 

المالكين  غير  م��ن  الم�ستخدمين  حتى 

في  الحديث  يبقى  لكن  )الم�ستاأجرين(، 

م�ساألتين:

الأولى: المبلغ المطلوب دفعه: فهو 

الفعلية  الحاجات  على  ب��ن��اًء  ي��ح��ّدد  اأم��ر 

عرفًا والزائد يحتاج اإلى اإذن الجميع.

ف ب��ال��م��ال:  ال��ث��ان��ي��ة: ق����رار ال��ت�����س��رهّ

�سك  ب��ال  ه��و  الت�سّرف  ق���رار  اأن  ويعني 

دون  يجوز  ول  ا�ستثناء  دون  الجميع  بيد 

الأم��ر  تنظيم  ب��اب  وم��ن  لكن  ر���س��اه��م، 

البناية  بلجنة  يعرف  ما  اإن�ساء  على  يعمل 

و�سالحياتها تحّدد اإما �سمن اتفاق فعلي 

اأو اإقراري بحيث يظهر ر�سا الجميع. اأما 

الأمور  في  الر�سا خا�سة  فيه  ل يظهر  ما 

غير المتعارفة عادة فال بّد من اأخذ اإذن 

الجميع كما لو اأرادت اللجنة القيام ببع�ض 

الديكورات مثاًل.

ف��ه��و م��ره��ون بكيفية  ال��م��وّل��د،  واأم����ا 

وغير  وا���س��ت��ع��م��اًل،  ���س��راًء  عليه  الت��ف��اق 

ذلك، لكن ما يمكن قوله في الم�ساألة هو 

كيفية ا�ستعماله بحيث ل يوؤدي اإلى اإزعاج 

اأو دخان  ارتجاج،  اأو  الجيران من �سوت، 

اإل��ى  اأّدى  اإذا  ال��ح��ال  ه��ذه  ف��ي  يجوز  ف��ال 

و�سعه  واإن  الأخ���رى  المباني  على  �سرر 

�سمن عقاره فلو كان بال كاتم لل�سوت اأو 

يهتز اأو بدون مدخنة اإلى اأعلى المبنى فاإن 

جميع المالكين �سامنون لل�سرر الحا�سل 

ويتحّملون وزر ذلك.

حدود  بع�ض  اأجملنا  قد  نكون  هكذا 

التعامل مع الجيران، ون�ساأل اهلل اأن يعيننا 

على الخير والتقوى اإنه ِنعم المجيب.

)*( اأ�ستاذ في الحوزة العلمية.

مالحظة: الفتاوى الواردة وفقًا لال�ستفتاءات الواردة لمكتب   -

الوكيل ال�سرعي لالإمام القائد الخامنئي { في لبنان.

الأمالي، ال�سيخ ال�سدوق، �ض267.( 1)

الكافي، الكليني، ج2، �ض250.( 2)

م.ن.( 3)

الهوام�ش

قرار التصرف باألموال 
املشرتكة للجميع فال يجوز 

دون رضاهم
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بين  ال�سيئة  المواقف  *بع�ش 
الجيران

الجيران،  بين  ال��ت��زاور  ع��دم  ي�سكل 

اأحد  الحياة،  هموم  في  الن�سغال  بحجة 

اأبرز العوامل التي ت�سعف التوا�سل بينهم 

جفاًء  القلوب  يزيد  ما  ه��ذه،  اأيامنا  في 

بع�ض  الآتي �سور عن  وفي  بينهم،  وفرقًة 

الجيران:

حتقيق: مينى املقداد

لتحّل  ما،  مكاٍن  في  الدار«  قبل  »الجار  مقولة  اندثرت  هل 

مكانها مقولة »�سباح الخير يا جاري اأنت بحالك واأنا بحالي«؟

�سجارات  م��ن  يومية  ف�سول  م�ساهدة  على  اعتدنا  فقد 

الجيران تتعلق بالمياه والكهرباء ومواقف ال�سيارات وغيرها، 

باتت تتجاوز ال�سباب وال�ستائم، لت�سل اإلى حّد اإراقة الدماء 

اأحيانًا، ما يدعو للت�ساوؤل عن �سّر تدهور عالقات الجيرة اإلى 

هذا الحّد، وكيف نتعاطى مع جيرة ال�سوء.

الملف
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ل عدم التزاور بني اجلريان  ُيَشكِّ
بحجة االنشغال أحد 

أبرز العوامل التي تضعف 
التواصل بينهم

يقلقون راحتها

هدى )طالبة، 19 عامًا( الآن في طور 

تنعم  ل  اأّنها  اإل  لالمتحانات  التح�سير 

بالهدوء ب�سبب جيرانها، فهم يجتمعون كّل 

ليلٍة على �سطح المنزل المقابل لمنزلهم 

وي�سّجون باأ�سواتهم المرتفعة مع ت�ساعد 

�ساعات  حتى  ونراجيلهم  َفْحِمهم  ُدخ��ان 

متاأّخرٍة من الليل. تقول: »تطلب اأمي دومًا 

اإزعاجنا،  عن  الكف  جيراننا  من  بلطف 

لذلك  يعودون  ثم  وجيزة  لفترة  ي��ه��داأون 

خالل اأيام قليلة«.

محل  )�ساحبة  عليا  تقاطع  حين  في 

�سنوات  منذ  جيرانها  عامًا(   45 تجاري، 

حيث  ال��م��زع��ج��ة،  ���س��ل��وك��ي��ات��ه��م  ب�سبب 

�سوت  ويرفعون  ال�سراخ  في  ي�ستمرون 

متاأخرة  �ساعات  حتى  عاليًا  التلفزيون 

اأطلب  من الليل، عن ذلك تقول: »عندما 

في  ي�سرخون  �سجيجهم  تخفيف  منهم 

اأقفل  اأن  مني  ويطلبون  بغ�سب،  وجهي 

النوافذ، كي ل اأ�سمعهم«.

هّددني جيراني بال�سالح 

منزل(،  رّب��ة  �سنة،   28( فاطمة  اأم��ا 

ف��ت��ع��ر���س��ت ل��ت��ه��دي��د ب��ال�����س��الح م��ن قبل 

تقول:  ���س��ي��ارة.  م��وق��ف  ب�سبب  جيرانها 

اإلى  بيننا  الأمر  وتطور  بال�سالح  »هددونا 

الدعاوى الق�سائية والمحاكم، لم يتدخل 

اأحد لم�ساعدتنا«.

*)اإذا ِخْلِيت... ِخْرِبْت(
الجيرة بخير

لم ي�سُك الحاج ع�سام )�ساحب محل 

مزعجة  �سلوكيات  اأي  �سنة(   50 تجاري، 

من جيرانه الذين يجاورهم منذ 15 عامًا، 

وذلك يعود اإلى الحترام المتبادل بينهم، 

من  الإزعاجات  بع�ض  ح�سلت  حال  وفي 

هنا وهناك، يقول الحاج ع�سام: »اأحلُّها 

بالتوا�سل مع جاري بهدوء وروّية كي نبقى 

اإخوة«. ويرى اأن الحل الوحيد للم�ساكل هو 

تغليب الوعي والمنطق والحترام.

بروح ريا�سية

تتعر�ض ميرفت )37 �سنة، رّبة منزل( 

اأحيانًا لمواقف معينة مع جيرانها، تتعلق 

لكنها  المياه،  اأو  الغ�سيل  ن�سر  اأو  ب��الأولد 

تتجاهل ذلك، ول تتدخل بت�سرفاتهم ول 

اإلى حّد الم�ساكل، وتتلقاها  تو�سل الأمور 

بروح ريا�سية دائمًا.

عالقات جيدة ولكن!

علي )40  اأبو  الحاج  لفت  ناحيته  من 

�سنة، موظف( اإلى اأن الثقة المفقودة بين 

تباعدًا  �سكلت  المتغيرة  والنفو�ض  النا�ض 

الجيران  »ك��ان  ي�سيف:  ال��ج��ي��ران،  بين 

اأم��ا  واح����دة،  كعائلة  يت�سرفون  ق��دي��م��ًا 

الغاية  على  مبنية  عالقاتهم  ف��اإن  الآن 

اأب��و  ذك��ره  م��ا  ورغ��م  ف��ق��ط«.  والم�سلحة 

عالقته  اأن  اإل  الجيران،  تباعد  عن  علي 

ناتجة  لأنها  و�سفها،  كما  جيدة  41بجيرانه 
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ع���ن اح���ت���رام���ه ل��ن��ف�����س��ه وع����دم ت��دخ��ل��ه 

الجار  مع  »اأتعاطى  م�سيفًا:  ب�سوؤونهم، 

الجيد بمحبة، اأما المزعج فاأكتفي باإلقاء 

التحية عليه من بعيد«.

*ماذا يقول الإ�سالم عن الجيرة 
واأهميتها؟ وِلَم؟

اهتمامًا  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأول��ت 

بالغًا بالجار وحق الجوار، وهذا ما نقروؤه 

َوَل   َ اهللهّ {َواْع���ُب���ُدواْ  الكريم:  القراآن  في 

ْح�َساًنا  اإِ َوِب��اْل��َواِل��َدْي��ِن  �َسْيًئا  ِب��ِه  ُت�ْسِرُكواْ 

َواْلَم�َساِكيِن  َواْل��َي��َت��اَم��ى  اْل��ُق��ْرَب��ى  َوِب����ِذي 

َواْل���َج���اِر ِذي اْل��ُق��ْرَب��ى َواْل���َج���اِر اْل��ُج��ُن��ِب} 

)الن�ساء: 36(، اإ�سافة اإلى تو�سيات النبي 

.R واأهل بيته P

اهلل  عبد  ح�سين  ال�سيخ  ف�سيلة  ي�سير 

اإلى  ت��وؤدي  الجيرة  اآداب  مراعاة  اأن  اإل��ى 

التالقي بين اأبناء المجتمع واإزالة حواجز 

قلوب  وغ�سل  الفعل  ردة  و�سبط  الأنانية 

والرحمة  المحبة  ق��در  وتو�سيع  النا�ض 

بينهم.

د. غ�سان  ي���رى  ع��ي��ن��ه،  ال�����س��ي��اق  ف��ي 

الج��ت��م��اع(  ع��ل��م  ف��ي  )متخ�س�ض  ط��ه 

ل��ع��الق��ات  اأه��م��ي��ة  اأع��ط��ى  الإ����س���الم  اأن 

الأخالقية  الحا�سنة  تمثل  لأنها  الجوار، 

الإن�سان  تربي  التي  والقيمية  والدينية 

وتكر�ض  المجتمع  مع  الجيد  التعامل  على 

اأح�سان  ف��ي  يتربى  ف��الإن�����س��ان  وح��دت��ه، 

الأ�سرة لينتقل منها اإلى الجوار ومنه اإلى 

المجتمع.

تغريب المجتمع ال�سرقي

ي��رى الإن�����س��ان ج���اره  اأك��ث��ر مما يرى 

ي��رى ف�سيلة  اأرح��ام��ه، وف��ي ه��ذا ال�سدد 

ال�سيخ عبد اهلل اأن رعاية حقوق الجيران 

والإيجابي معهم،  الَح�َسن  بالتوا�سل  تبداأ 

وِب�ْسر  التحية  ورّد  بال�سالم  ومالقاتهم 

وقد  عنهم.  والإعرا�ض  العبو�ض  ل  الوجه 

ورد في حديث ر�سول اهلل P عن الجار: 

ا�ستقر�سك  واإن  اأغثته،  ا�ستغاثك  »اإن 

ف�سيلة ال�سيخ ح�سين عبد اهلل

الملف
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واإن  عليه،  ع��دت  افتقر  واإن  اأق��ر���س��ت��ه، 

خيٌر  اأ�سابه  واإن  عّزيته،  م�سيبة  اأ�سابته 

هّناأته، واإن مر�ض عدته، واإن مات اّتبعت 

فتحجب  بالبناء  عليه  تطل  ول  جنازته، 

، لفتًا اإلى اأن 
)1(

عنه الريح، اإل باإذنه...« 

هذا يدّل على عظمة ديننا الإ�سالمي في 

تنظيم العالقات الجتماعية.

واإن الم�سكلة هي في ما يعك�سه تناحر 

ال�سحة  على  �سلبية  اآث���ار  م��ن  الجيران 

ال�سيخ  لفت  حيث  للمجتمع.  النف�سية 

ح�سين عبد اهلل اإلى اأن مجتمعنا ال�سرقي 

من  ف�سيئًا،  �سيئًا  التغريب  م��ن  يقترب 

ناحية تفّكك العالقات الجتماعية وعدم 

ولي�ض  والإخوة  الأهل  بين  التوا�سل، حتى 

الجيران فقط.

اأي��ن  اأنف�سنا:  ن�ساأل  اأن  الجيد  وم��ن 

تعالى  اهلل  به  اأو�سانا  مما  الآن  مجتمعنا 

من عالقات ح�سن التجاور؟

*�سّر تدهور عالقات الجيران
دخ��ول  اأن  ط��ه  غ�سان   الدكتور  ي��رى 

الع�سرنة،  عالم  التقليدية  المجتمعات 

اأدى اإلى تغّير ملحوظ في عالقات الجوار، 

العالقات  كانت  التقليدي  المجتمع  ففي 

وت�سامنية،  ومتينة  ومترابطة  متما�سكة 

والأع��ي��اد  المنا�سبات  ف��ي  جليًا  وتظهر 

�سناعة  يت�ساركون  والأت����راح،  والأف���راح 

ال��خ��ب��ز وال��ح��ل��وى وغ��ي��ره��م��ا، ف��ي حين 

تال�ست هذه ال�سور الآن، اإ�سافة اإلى:

إن اإلسالم أعطى أهمية 
لعالقات اجلوار، ألنها متثل 

احلاضنة األخالقية والدينية 
والقيمية التي تربي اإلنسان 

على التعامل اجليد

الدكتور غ�سان  طه
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ال�سابق  ففي  �سلبيًا،  دورًا  تلعب  الو�سائل 

وكان  البيوت،  ال�سهرة م�ستركة في  كانت 

ال��ج��ار الأن��ي�����ض ال��وح��ي��د، اأم��ا ال��ي��وم ف��اإن 

جارًا  اأ�سحت  والتلفاز  الت�سال  و�سائل 

بين  كبيرة  عزلة  وفر�ست  بدياًل،  حميمًا 

الجيران.

*الجيران الم�ساك�سون: ما الحل؟
دخان  اأو  المبتذلة  المياه  توجيه  اإن 

الجيران،  بيوت  نحو  والنراجيل  الفحم 

في  النارية  والأعيرة  المفرقعات  واإطالق 

والمو�سيقى  وال�سراخ  والأت��راح،  الأف��راح 

الكهرباء...  مولدات  واأ�سوات  ال�ساخبة 

ح ال�سيخ  ت�سرفات خارج ال�سرع، فقد و�سّ

يجوز  »ل  بقوله:  حكمها  اهلل  عبد  ح�سين 

الأنا�سيد  اأو  ال�سرعية  ال��م��وال��د  ق���راءة 

ب�سوت  ال��ع��زاء  مجال�ض  اأو  الإ���س��الم��ي��ة 

م��رت��ف��ع م��زع��ج ل��الآخ��ري��ن م��ه��م��ا كانت 

 P المنا�سبة«، وقد  ورد عن ر�سول اهلل

ي��وؤم��ن باهلل  ف��ي ه��ذا ال�سدد: »م��ن ك��ان 

.
)2(

واليوم الآخر فال يوؤذي جاره« 

وللحّد من اأذى الجار الم�ساك�ض يجب:

1 – ال�سبر على اأذى الجار
درجت العادة  في اأعرافنا الجتماعية 

وال�سن  بالعين  »العين  مبداأ  اعتماد  على 

1 - عالم الوظيفة
التي  الوظيفة  عالم  اإل��ى  دخولنا  اإن 

ت��ح��دد الأوق�����ات ع��ام��ٌل م�����س��اه��ٌم، ففي 

ال��ن��ا���ض م��زارع��ي��ن  ك���ان معظم  ال�����س��اب��ق 

واأ�سحاب مهن وكانوا يتحكمون باأوقاتهم 

فلم  الآن  اأم��ا  جيرانهم،  مع  وي��ت��زاورون 

طه  غ�سان  د.  وي�سير  كذلك.  الأم��ر  يعد 

اإل��ى »ع��دم وج��ود عالقات ج��وار حقيقية 

في المدن، فهي م�سلحية والإن�سان فيها 

في  ج���اره  م��ن  العمل  ف��ي  لزميله  اأق���رب 

المبنى ال�سكني نف�سه«.

2 – �سعف الوازع الديني
يوؤدي  �سببًا  الأخالقي  التدهور  يعتبر 

اإلى ن�سوب الخالفات بين الجيران، ويعيد 

اأي�سًا  ال�سبب  اهلل  عبد  ح�سين  ال�سيخ 

والتعاليم  والآداب  الن�سائح  اإهمال  اإلى 

الديني، وحّب  الوازع  الإ�سالمية، و�سعف 

المال والنف�ض، م�سيفًا: »لو اقت�سر الأمر 

لكانت  الجيرة   حقوق  مراعاة  عدم  على 

الم�سيبة اأهون، اإنما الم�سيبة اأعظم لأن 

فيها اأذّية الجار«.

3 - و�سائل الت�سال
عن  الت�����س��ال  و���س��ائ��ل  تغنينا  ه���ل 

هذه  اأن  ط��ه  غ�سان  د.  ي��رى  ال��ج��ي��ران؟ 

الملف
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م�سّكن الفوؤاد، ال�سهيد الثاني، �ض105.( 1)

الكافي، الكليني، ج2، �ض666.( 2)

م.ن، �ض667.( 3)

الهوام�ش

يقول  لالإ�سالم.  مناف  اأمٌر  وهو  بال�سن«، 

ال�سيخ ح�سين عبد اهلل: »اإذا و�سلتنا اأذية 

ل  اأن  ياأمرنا  فالإ�سالم  جيراننا،  من  ما 

نبادله بالمثل، واأن ن�سبر على �سوء خلقه 

ورد عن  فقد  نقاطعه«.  ول  معه  ونتوا�سل 

ال�سدد:  هذا  في   Q الكاظم  الإم��ام 

فح�سب،  الأذى  كّف  الجوار  ح�سن  »لي�ض 

.
)3(

ولكن ح�سن الجوار ال�سبر على الأذى« 

2 – امت�سا�ض العدائية بالهدوء
���س��وء معاملة  ع��ن  ال��ع��دائ��ي��ة  وت��ن��ت��ج 

من  ن��راه  ما  خ��الل  من  ونكت�سبها  الجار 

طه  غ�سان  د.  ين�سح  لذلك  ت�سرفاته، 

هادئ  نموذج  تكوين  ب�سرورة  الجيران 

جيرانهم  م��ع  ح�سنة  ع��الق��ات  واإق���ام���ة 

كاأر�سية للعالقة، وتغليب المنطق والروّية 

المزعج،  الحتكاك  عند  النفعال  على 

وقناعاتهم  معتقداتهم  م��ن  ان��ط��الق��ًا 

الدينية والقيمية. 

القطيعة  من  غ�سان طه  د.  حّذر  وقد 

بين الجيران، لأنها تكّر�ض الروح العدائية 

والت�سّفي والنتقام وال�سلبية المطلقة، ول 

�سيما لدى الأبناء.

3 – تفعيل ح�سن الجيرة والتوا�سل
ي��و���س��ح ال�����س��ي��خ ح�����س��ي��ن ع��ب��د اهلل 

تح�سين  في  الإن�سان  ينجح  »ل  �سروطها: 

ملتزمًا  كان  اإذا  اإل  جيرانه  مع  عالقاته 

جاره  ويهدي  ال�سغائر  عن  يترّفع  دينيًا، 

وي�سلح خطاأه ول يحا�سبه عليه، واأن يكون 

طموحه نيل ر�سا اهلل عزَّ وجّل«.

طه  غ�سان  الدكتور  يختم  جهته  من 

الدين  علماء  دور  على  بت�سديده  كالمه 

على  العمل  في  الإعالمية،  والموؤ�س�سات 

والأخ��الق��ي،  والقيمي  الديني  التوجيه 

واإن�ساء حا�سنة تربوية لالأطفال وال�سباب 

عالقات  اإق��ام��ة  على  وتدريبهم  والأه���ل 

ح�سنة مع الجوار.
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ل يقت�سر عنوان الجوار على جيرة الإن�سان لأخيه الإن�سان، 

للمكان  الإن�سان  لي�سمل جيرة  التعامل معه، بل يتعداها  وح�سن 

واآداب التعامل معه. فللمكان اأهّمّيته، بما يحمله من معاٍن ودلئل 

الخالق  بيت  اهلل،  بيت  هو  المكان  هذا  كان  اإذا  فكيف  وغايات. 

ورّب الأرباب؟ اأو كان مرقدًا �سريفًا لأحد الأولياء؟ 

ما هي حقوق الم�ساجد علينا؟ كيف نكون م�سداقًا للجار الباّر 

ت�سّلط  التي  المقالة  هذه  خالل  من  عنها  ُيجاب  اأ�سئلة  بجاره؟ 

ال�سوء على جيرة الم�ساجد والمراقد ال�سريفة.

طوبى لمن جاره

حتقيق: ال�سيد ربيع اأبو احل�سن

الملف
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*عالمُة الإيمان
اأخ��اه  الم�سلم  زي���ارة  ث���واب  ك��ان  اإذا 

�سرحت  ك��م��ا  ال��ج��ّن��ة،  اهلل  ف��ي  الم�سلم 

اهلل  زاَر  بمْن  فكيف  ال�سريفة،  الأحاديث 

في بيته؟

الأر���ض تورث  بيوت اهلل في  اإّن زيارة 

فعن  القيامة،  ي��وم  �ساطعًا  ن��ورًا  الموؤمن 

Q: »م��ك��ت��وٌب في  الإم����ام ال�����س��ادق 

الم�ساجد،  الأر���ض  في  بيوتي  اإّن  التوراة: 

ثّم زارني في  بيته  فطوبى لعبٍد تطّهر في 

األ  الزائر  المزور كرامة  اإّن على  األ  بيتي 

ب�ّسر الم�ّسائين في الظلمات اإلى الم�ساجد 

.
)1(

بالنور ال�ساطع يوم القيامة« 

الإم���ام  يو�سينا  ال�����س��دد  ه���ذا  وف���ي 

اإل��ى  »ان��ط��ل��ق��وا  ق��ائ��اًل:   { الخميني 

القطب  واجعلوها  وام��ل��وؤوه��ا،  الم�ساجد 

تكليٌف  فهذا  حياتكم،  في  اأهّمّيًة  الأكثر 

اإلهّي في حّد ذاته. ويعتبر حفظ الم�ساجد 

اأ�سّد  من  فيها  الح�سور  على  والمثابرة 

الأمور ذات ال�سلة الوثيقة بالإ�سالم«.

في  ي���زي���د  ال��ج��م��اع��ة  ح�����س��ور  اإّن 

ففي  ال���درج���ات؛  ف��ي  وي��رف��ع  الح�سنات 

P: »مْن م�سى  الحديث عن ر�سول اهلل 

له  كان  الجماعة،  فيه  يطلب  م�سجٍد  اإلى 

له  وُيرفع  األف ح�سنة،  �سبعون  بكلِّ خطوٍة 

وهو  م��ات  واإْن  ذل��ك،  مثل  ال��درج��ات  من 

ملك  األف  �سبعين  به  اهلل  َل  وكَّ على ذلك، 

وحدته،  في  وُيوؤن�سونه  قبره،  في  يعوُدونه 

، وهو عالمة 
)2(

وي�ستغفرون له حتى ُيبعث« 

على الإيمان والعدالة كما في الحديث عن 

.
)3(

 Q الإمام ال�سادق

 *جار الم�سجد

في  ي�سّلي  اأن  الم�سجد  لجار  ي�ستحب 

التاأكيد على ذلك كما  الم�سجد، وقد ورد 

عن اأمير الموؤمنين Q: »ل �سالة لجار 

له  يكون  اأْن  اإل  الم�سجد،  اإل في  الم�سجد 

اأو به عّلة. فقيل: ومْن جار الم�سجد  عذٌر 

Q: من �سمع  اأمير الموؤمنين؟ قال  يا 

. والمراد من �سماع 
)4(

النداء، اأي الأذان« 

النداء هو النداء ال�سادر بال�سوت العادي 

ل بالمكّبرات.

وق���د ح���ّدد الإم����ام ال��ب��اق��ر Q ح��ّد 

ال��ج��وار: »ح��دُّ ال��ج��وار اأرب��ع��ون دارًا من كل 

يمينه  وعن  خلفه  ومن  يديه  بين  من  جانب 

ج��ار  ح�����س��ور  ولأه��ّم��ّي��ة   .
)5(

�سماله« وع���ن 

اهلل  ر�سول  اأّك��د  الجماعة  �سالة  الم�سجد 

 :P اأعمى الح�سور بقوله  P على رجل 

»�ُسدَّ من منزلك اإلى الم�سجد حباًل، واح�سر 

.
)6(

الجماعة«

*ل تجعَلُه ي�سكوك
ال��ذي��ن  ال��ج��ي��ران  بع�ض  عك�ض  ع��ل��ى 

ي��و���س��دون اأب��واب��ه��م اأم����ام ج��ي��ران��ه��م ول 

يرغبون في التوا�سل معهم، بل وُي�سعدون 

اأب��واب  ف���اإّن  اأح���د،  باَبهم  يطرق  ل��م  اإذا 

وم�سّرعٌة  للراغبين  مفتوحٌة  الم�سجد 

ذلك  من  اأكثر  بل  ال�ساجدين،  للراكعين 
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الذين   - وج��ّل  اإل��ى اهلل - عّز  ي�سكو  فاإّنه 

 :Q ل ي�سهدونه، فعن الإمام ال�سادق

الذين ل  تعالى  اإلى اهلل  الم�ساجد  »�سكت 

عز  اهلل  فاأوحى  جيرانها،  من  ي�سهدونها 

لهم  قبلت  ل  وجاللي  وعّزتي  اإليها:  وجل 

�سالًة واحدة، ول اأظهرت لهم في النا�ض 

جاوروني  ول  رحمتي،  نالتهم  ول  عدالة، 

.
)7(

في جّنتي«

* جيراٌن بررة
المكث  لهم  طاب  ال��ذي  الم�سجد  هو 

الإي��م��ان  ب��ح��الوة  عط�سهم  وروى  ف��ي��ه، 

مت�سّلحين  فيه  وقاموا  القلب،  و�سفاء 

اإليه طاّلب  ياأوي  والمناجاة،  بالدعاء 

الجّنة...  اإل��ى  الطريق  ورّواد  الآخ��رة 

جيران  م��ن  خ��ّي��رة  ن��م��اذُج  يلي  وفيما 

الم�سجد:

رغم العمى

للب�سر  ف��ق��ده  م��ن  ب��ال��رغ��م 

اهلل  اأّن  اإّل  تّموز  ح��رب  اأث��ن��اء 

من  ي��رى  نافذة  ب�سيرًة  اأبدله  قد  تعالى 

فال�ساب  القلب.  بعين  الأ���س��ي��اء  خاللها 

)ع.ز( لم  يدع ح�سور الم�سجد والمداومة 

ي��ده  ُيم�سك  ال���ذي  ب��اب��ن��ه  م�ستعينًا  ف��ي��ه 

ليح�سره اإلى )البيت(، الذي طالما وجد 

والطماأنينة  والراحة  بالطاعة  الأن�ض  فيه 

الم�سجد  »ف��ي  اأّن  معتبرًا  ال��ب��ال،  وراح��ة 

ت����زول ك����ّل ال��ه��م��وم وال��م�����س��اك��ل وت��ح��ّل 

م�ساكله  من  بالرغم  والطماأنينة  الراحة 

الكثيرة؛ اإذ اإّنه هو مْن يقوم بتربية اأبنائه 

بكّل  ويقوم  راحتهم  على  وال�سهر  الأربعة 

وتجهيز  تنظيف  من  المنزل  م�ستلزمات 

الماأكل والم�سرب... كما اأّنه يطمئّن عندما 

اإلى الم�سجد لأّنه يداوم على  يرافقه ابنه 

على  ي�ساعده  ما  الم�سجد؛  اإل��ى  الح�سور 

تن�سئته تن�سئًة اإ�سالمّية �سليمة«.

على قدم واحدة

تراه واقفًا ل يزلزله طوُل الوقوف ول 

تتعبه كثرة القيام بين يدّي اهلل عّز وجّل... 

الملف
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اإلى الم�سجد  حيث اعتاد )ع.ز( الح�سور 

بالرغم من قدمه المبتورة، فهو لم يتواَن 

عن ذلك لأن »الأجر على قدر الم�سّقة« واأّن 

من  نوع  الجماعة  �سالة  على  »المواظبة 

ال�سكر هلل تعالى على نعمة امتالكه قدمًا 

القدمين  يملك  ل  مْن  هناك  لأّن  واح��دة؛ 

ليتمّكن من ارتياد الم�سجد«.

حتى ل ن�سيع

انتهاء  )�����ض.م(  ال��ح��اج  ينتظِر  ل��م 

بل  فيه،  ي�سلي  حتى  الم�سجد  في  العمل 

الإع��داد.  َطور  في  وهو  فيه  بال�سالة  بداأ 

تجده وا�سعًا �سّجادة �سالته في ال�سيارة، 

وقت  حان  اإذا  يخرجها  ما  �سرعان  التي 

ال�سالة، فيدخل الم�سجد ويبداأ بال�سالة. 

اهتمامه هذا،  �سبب  له عن  �سوؤالنا  ولدى 

اأجابنا: »اإّن الم�سجد هو الدعامة الأ�سا�ض 

طريق  اإل��ى  النا�ض  واإر���س��اد  الدين  لتبليغ 

لتالقي  مركز  وه��و  و�سعادتهم  هدايتهم 

الموؤمنين وتراحمهم وتواّدهم، وهو ذو اأثٌر 

والخالفات  التوّتر  تخفيف  في  ج��ّدًا  مهٌم 

اأْن يتّم  بين اأبناء المنطقة الواحدة، اآماًل 

النتهاء من ت�سييده قريبًا«. 

تحجبت بف�سل الم�سجد

اإل��ى  ال��ت��زام��ه��ا  ت��ع��زو )�����ض.ر( �سبب 

الم�سجد؛ اإذ اإّنها لم تكن ترتدي الحجاب 

ولكن بعد ت�سييد الم�سجد بجانب منزلها، 

حتى  اأمامه  المرور  من  ت�ستحي  اأ�سبحت 

على  والم�سّلون  الم�سجد  اإم��ام  يراها  ل 

ه���ذا ال���ح���ال... وب��ع��د ف��ت��رة، ف��ّك��رت في 

نف�سها وت�ساءلت: »كيف لي اأْن اأ�ستحي من 

ذلك  ومنذ  اهلل؟«  من  اأ�ستحي  ول  الّنا�ض 

من  واأ�سبحت  الحجاب  التزمت  الحين 

المداومات على الح�سور اإلى الم�سجد.

�سوٌق وحنين

ت�ساألها  فحين  )ح.ع(  الأخ���ت  واأّم���ا 

ذكرياتها  تحكي  وجيرته،  الم�سجد  عن 

الأي��ام  تلك  اأجمَل  »ما  تخنقها:  ة  والغ�سّ

الإم���ام  م�سجد  ب��ج��وار  ق�سيناها  ال��ت��ي 

الح�سن Q! فقد كانت الأجواء مفعمة 

�سهر  اأيام  ًة  وخا�سّ والبركات  بالمعنويات 

رم�سان ولياليه واأيام المنا�سبات الدينّية؛ 

اإذ كان اأهل المنطقة يجتمعون في الم�سجد 

لإحياء العبادات وا�ستماع الخطب... واأّما 

يعد  فلم  اآخ���ر،  م��ن��زل  اإل���ى  انتقالي  بعد 

وتختم  الفر�ض«.  من  الكثير  لي  يت�سّنى 

بقولها: »ليتها ترجع تلك الأّيام«.

في  م��وّدة  المقد�سة:  *العتبات 
القربى

الكريم  ر�سوله  اأم��ر  قد  تعالى  اهلل  اإّن 

P ب��دع��وة ال��ن��ا���ض اإل���ى م���وّدة اأه���ل بيته 

ْج��ًرا  اأَ َعلَْيِه  اأَ�ْساأَُلُكْم  َل  {ُق��ْل  بقوله:   R

 .)23 )ال�سورى:  اْلُقْرَبى}  ِفي  َة  اْل��َم��َودَّ اإِلَّ 

ر�سول  بقربى  والتعّلق  والحّب  الموّدة  وهذه 

 R اأت��ب��اع��ه��م  ل���دى  ن��ج��ده��ا   P اهلل 

الذين يرون في زيارة مراقدهم واأ�سرحتهم 

التعّلق  واإظهار  لهم  الوفاء  من  نوعًا   R

�سيرتهم  م��ن  ال���درو����ض  وا���س��ت��ل��ه��ام  ب��ه��م، 
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َ َّ
وَن اهلل ُتِحبُّ ُكْنُتْم  {اإِْن  وتاريخهم، من باب 

 َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم}
ُ َّ
ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اهلل َفاتَّ

الأف��ئ��دة  م��ه��وى  فهم   .)31 ع��م��ران:  )اآل 

و�سبل  الرحمن  وو�سائط  القلوب  وملتقى 

اإل����ى اهلل، وه���م دع����وة خ��ل��ي��ل اهلل  ال��خ��ي��ر 

ْف��ِئ��َدًة  اأَ {َف��اْج��َع��ْل  ق��ال:  اإذ   Q اإبراهيم 

ِمَن النَّا�ِض َتْهِوي اإَِلْيِهْم} )اإبراهيم : 37(.

اأقلُّ الواجب

ال�سيدة  لمقام  ج��اٌر  )م.ط(  ال��ح��اج 

�سنوات،  ع�سرة  من  لأكثر   O زينب 

مجاورته  خ��الل  من  �سيرتها  على  تعّرف 

ل  وه��و  ال�سام  في  ال�سريف  لمقامها 

ال�سريف  مرقدها  ف��ي  ال�سالة  ي��دع 

تجاهها  الواجب  اأقلُّ  ذلك  اأّن  معتبرًا 

ال�سيدة  لمْن يعرف مظلومية  »بالن�سبة 

اأّن  �سّك  ف��ال  وبطولتها   O زينب 

قيم  من  تج�ّسده  لما  بها  �سيتعّلق  قلبه 

ومبادئ«.

نوع من الحترام

�سلكوا  طريق  واأي  حلُّوا  اأينما  َتجُدُهم 

يحنون روؤو�سهم تجاه مرقده ال�سريف ما اإن 

برزت قّبته احترامًا له واإجالًل. اإّنهم اأهل 

 .Q الر�سا  جيران  الم�سرفة،  م�سهد 

م�سهد  اأه���ل  »اإّن  )ح.د(:  ال��ح��اج  ي��ق��ول 

الر�سا  الإم���ام  اح��ت��رام  ف��ي  ع��ادة  لديهم 

Q فهم اأينما كانوا في م�سهد يتوقفون 

المذهبة،  قّبته  لمحوا  اإذا  طريقهم  في 

�سيرهم«.  يتابعون  ثم  التحية  له  ليقدموا 

Q في  الر�سا  الإمام  »اإّن وجود مقام 

هذه المنطقة يذّكرني بقوله تعالى حكايًة 

��َن��ا  {َربَّ  :Q اإبراهيم  خليله  ل�سان  عن 

َزْرٍع  ِذي  َغْيِر  ِب��َواٍد  ِتي  يَّ ُذرِّ ِمْن  اأَ�ْسَكْنُت  اإِنِّي 

َةَة  ِلُيِقيُموا ال�سَّ َربََّنا  ِم  َبْيِتَك اْلُمَحرَّ ِعْنَد 

ْف��ِئ��َدًة ِم��َن النَّا�ِض َت��ْه��ِوي اإَِل��ْي��ِه��ْم  َف��اْج��َع��ْل اأَ

َي�ْسُكُروَن}  َلَعلَُّهْم  الثََّمَراِت  ِمَن  َواْرُزْقُهْم 

)اإبراهيم: 37(. فنحن نعتبر اأّن كّل النعم 

التي ن�سهدها هي ببركة وجوده المقّد�ض«.
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الهوام�ش

*في زيارتهم كمال التوحيد
 P في ال�ستئذان لزيارة النبي محمد

م�ستاأذنًا:  وتقول  الم�سجد  باب  عند  تقف 

»... اأاأدخل هذا البيت متقربًا اإلى اهلل باهلل 

فكونوا  الطاهرين؟  واآل��ه  محمد  ور�سوله 

اأن�����س��اري  وك��ون��وا  اأع���وان���ي،  اهلل  مالئكة 

واأدع��و اهلل بفنون  البيت،  اأدخ��ل هذا  حتى 

ال��دع��وات، واأع��ت��رف هلل ب��ال��ع��ب��ودي��ة...«. 

اإليه في  فالزائر يريد عبادة اهلل والتقّرب 

اأطهر بقاع الأر�ض؛ معتبرًا اأّن لهذا المكان 

 - P ة؛ فقد جاء عن النبي قد�سّيًة خا�سّ

كما في )�سعب الإيمان( للبيهقي - اأّنه قال: 

»ال�سالة في م�سجدي هذا اأف�سل من األف 

 .
)8(

�سالة فيما �سواه اإل الم�سجد الحرام...«

للهمذاني  البلدان(  )معجم  في  ورد  وقد 

اإلى م�سجدي ل يريد  P: »من جاء  عنه 

علّي  والت�سليم  م�سجدي  في  ال�سالة  اإلَّ 

علّي  �سلَّم  وم��ن  ل��ه،  و�سفعت  ل��ه  �سهدت 

يعني  وهذا   .
)9(

حّيًا« عليَّ  �سلََّم  فكاأّنما  ميتًا 

واأّن��ه  ال�سالم،  يبُلغه   P اهلل  ر�سول  اأّن 

قاعدة على  ل��ه  بال�سفاعة  ال�����س��الم  ي���رّد 

وا ِباأَْح�َسَن ِمْنَها}  ٍة َفَحيُّ {َواإَِذا ُحيِّيُتْم ِبَتِحيَّ

 P به  الموؤمنين  اإّن  ثّم   .)86 )الن�ساء: 

تعالى  اهلل  ليدعوا  ال�سريف  مرقده  ياأتون 

ويطلبوا منه العفو والمغفرة {َوَلْو اأَنَُّهْم اإِْذ 

 
َ اهللَّ َفا�ْسَتْغَفُروا  َج��اُءوَك  اأَْنُف�َسُهْم  َظلَُموا 

اًبا  َتوَّ  
َ اهللَّ َلَوَجُدوا  �ُسوُل  الرَّ َلُهُم  َوا�ْسَتْغَفَر 

َرِحيًما})الن�ساء: 64(.

ل البقاع في ال�سرف *تفا�سُ
لقد ُنِقل عن العارف ابن عربي قوله: 

»اإّن لالأمكنة في القلوب اللطيفة تاأثيرًا. 

ولو وجد القلب في اأي محّل كان الوجود 

اأ�سنى  الحرام  بالم�سجد  فوجوده  الأعّم 

الروحانية  المنازل  تتفا�سل  فكما  واأتّم، 

فهل  واإل  الج�سمانية  المنازل  تتفا�سل 

بين  وف���رٌق  الأ���س��ّم؟  الحجر  مثل  ال���دّر 

وبين  ال�سهوات  ع��م��اده��ا  اأك��ث��ر  م��دي��ن��ٍة 

البينات.  الآي���ات  عمادها  اأكثر  مدينٍة 

اأكثر  المواطن  بع�ض  في  القلوب  ووجود 

ول��ذل��ك  م��ح�����س��و���ض...  اأم����ٌر  بع�ض  م��ن 

القلب، فقد  الم�ساجد في وجود  تفا�سل 

في  م��ن��ه  اأك��ث��ر  م�سجد  ف��ي  قلبك  ت��ج��د 

م�سجد وذلك لي�ض للتراب، بل لمجال�سة 

الأتراب وهّمهم. ومن ل يجد الفرق في 

وجود قلبه بين ال�سوق والم�سجد، فهو ل 

فالبقاع   .
)10(

مقام...« ول  حال  �ساحب 

تتفا�سل في ال�سرف ويختلف تاأثيرها في 

القلوب.
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*الجيران ثالثة
َوَل   َ اهللهّ {َواْع���ُب���ُدواْ  تعالى:  اهلل  ق��ال 

اإِْح�َساًنا  َوِب��اْل��َواِل��َدْي��ِن  �َسْيًئا  ِب��ِه  ُت�����ْس��ِرُك��واْ 

َوِب����ِذي اْل��ُق��ْرَب��ى َواْل��َي��َت��اَم��ى َواْل��َم�����َس��اِك��ي��ِن 

َواْل����َج����اِر ِذي اْل���ُق���ْرَب���ى َواْل����َج����اِر اْل��ُج��ُن��ِب 

َوَم��ا  ِبيِل  ال�سَّ َواْب���ِن  ِبالَجنِب  ��اِح��ِب  َوال�����سَّ

َكاَن  َمن  ُيِحبُّ  َل   َ اهللهّ اإِنَّ  اأَْيَماُنُكْم  َملََكْت 

ُمْخَتاًل َفُخوًرا} )الن�ساء: 36(.

الأم�ض  كجيران  اليوم  جيران  َيُعْد  لم 

وياأن�ض  بهم  ي�سعر  مّنا  الواحد  كان  حيث 

وي�ستعين ويطمئن... فاإذا بنا اليوم نعي�ض 

للح�سن  فاقدين  م�ستقّلة  »مجتمعات« 

لجيرانه  ال��ج��ار  ��ن��ه  ُي��وؤمِّ ال���ذي  المعنوي 

ول��ن��ف�����س��ه. روي ع��ن م��ولن��ا ر���س��ول اهلل 

له  م��ن  فمنهم  ث��الث��ة:  »ال��ج��ي��ران   :P

الإ�سالم  وح��ق  الجوار  ح��ّق  حقوق:  ثالثة 

حق  حّقان:  له  من  ومنهم  القرابة،  وحق 

الإ�سالم، وحق الجوار، ومنهم من له حّق 

حقوق الجار والجيرة
ال�سيد �سامي خ�سرا

ة  اأُخ���وَّ تقت�سيه  م��ا  وراء  ح��ق��ًا  ويقت�سي  مطلوب  ال��ج��وار  ح��ق 

تاريخيًا  الإ�سالمي  المجتمع  وتميَّز  الأّمة،  ن�ساأت  وهكذا  الإ�سالم... 

باأدبيَّات خا�سة في تعامله مع الجيران. اإّل اأن تاأّثرنا بالغزو الثقافي 

عندنا.  مّما  كثير  عن  نتخّلى  َجَعَلنا  وانهزامنا  الغربي  والجتماعي 

واأ�سبح الجار غريبًا ل نح�شُّ به، ول نعا�سره. وما زاد الطين بلَّة �سياع 

الأنانية والفردية وو�سائل التكنولوجيا وو�سائل التوا�سل الجتماعي 

الجاّفة و«الباردة« التي ُتميت النفو�ش.
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ال ينحصر حق اجلار يف 
جمرد كّف األذى، بل ال بد من 
الرفق وإهداء اخلري، وتشريكه 

فيما ميلكه ويحتاج إليه

.
)1(

واحد: الكافر له حق الجوار« 

*اأولوية الجار
اأ�سبحنا اليوم عندما نريد اأن ن�ستري 

من  وك��م  و�سكله.  �سعته  في  نفّكر  منزًل 

كل  �سققهم  ف��ي  ��رت  ت��وفَّ ال��ي��وم  ال��ن��ا���ض 

ب�سبب  معي�ستهم  �ض  وتتنغَّ المطلوبات 

نوعية جيرانهم؟!

ف���اأخ���الق���ي���ة ال���ج���ي���ران ون��وع��ي��ت��ه��م 

واأخالقهم اأهم من اأي �سيء اآخر، لأّن كل 

ذلك ُيوؤثر علينا �سلبًا واإيجابًا.

من هنا، كانت و�سية الإ�سالم الأكيدة 

باللتفات للجار.

P فقال:  اإلى ر�سول اهلل  جاء رجل 

اأين  اأردت �سراء دار،  اإني  »يا ر�سول اهلل، 

مزينة  في  اأم  جهينة  في  اأ�ستري  تاأمرني 

اأم في ثقيف اأم في قري�ض؟ فقال له ر�سول 

.
)2(

اهلل P: الجار ثم الدار«

*من حقوق الجار
التي  والم�سلكيات  الأدبيات  كثيرة هي 

ورثناها ومار�سناها واأِن�ْسنا بها في تعاملنا 

مع جيراننا...

في  ورد  فقد  ُتن�سى.  ل  �سور  وهناك 

جامع ال�سعادات:

مجرد  في  الجار  حق  ينح�سر  ل  »ثم 

كل  ي�ستحقه  ذل���ك  اإن  اإذ  الأذى،  ك���ّف 

الخير  واإه��داء  الرفق  بد من  بل ل  اأح��د، 

ويحتاج  يملكه  فيما  وت�سريكه  والمعروف، 

اإليه من المطاعم.

يطيل  ول  بال�سالم،  يبداأ  اأن  وينبغي 

ال�سوؤال،  حاله  عن  يكثر  ول  الكالم،  معه 

ويعوده في المر�ض، ويعزيه في الم�سيبة، 

العزاء، ويهنئه في الفرح،  ويقوم معه في 

عليه  اّطلع  ما  وي�ستر  زّلت��ه،  عن  وي�سفح 

الجذع  و�سع  في  ي�سايقه  ول  عوراته،  من 

على جداره ول في �سّب الماء في ميزابه، 

في  ول  ِفنائه،  في  التراب  مطرح  في  ول 

يحتاج  ما  يمنعه  ول  طريقه،  عن  المرور 

وي��غ�����ّض ب�سره عن  ال��م��اع��ون،  م��ن  اإل��ي��ه 

عند  داره  مالحظة  عن  يغفل  ول  حرمه، 

غيبته، ويتلّطف لأولده في كلمته، وير�سده 

اأمر دينه ودنياه، واإن  اإلى ما ي�سلحه من 

اأعانه، واإن ا�ستقر�سه  اأمر  ا�ستعان به في 

اأقر�سه، ول ي�ستطيل عليه البناء فيحجب 

عنه الريح اإّل باإذنه، واإذا ا�سترى �سيئًا من 

واإن  له،  فيهدي  وظرفها  المطاعم  لذائذ 
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يخرج  ول  �سرًا،  بيته  فلُيْدِخْلها  يفعل  لم 

اأولد  اأولده حتى ل يّطلع عليها بع�ض  بها 

.
)3(

جاره، في�ستهيه وينك�سر لذلك خاطره« 

*الو�سية بالجار
مع  تعاملنا  ح�سن  ف��ي  بالغنا  ومهما 

به  نقوم  ما  لأن  رين  مق�سّ نبقى  جيراننا 

رفع  اإن  بل  تعالى،  اهلل  لأمر  ا�ستجابة  هو 

قدر الجيران اأو�سى به الإ�سالم حتى كاأنه 

وعن  الوارثين.  الأرح���ام  مقام  في  جعله 

Q عند وفاته: »اهلل اهلل  الإم��ام علّي 

في جيرانكم فاإنهم و�سية نبّيكم، ما زال 

.
)4(

يو�سي بهم حتى ظنّنا اأنه �سيورثهم«

*النهي عن اأذيته
ومن البديهي بعد كل ذلك اأن ل ُنوؤذي 

الجار باأي اأنواع الأذّية ل و�سعًا للقاذورات 

حتى  للجلبة  اإح��داث��ًا  ول  للمياه  �سبًا  ول 

»الدينية« منها ول في موقف ال�سيارات... 

فكل  المنا�سبات...  عند  بالمفرقعات  ول 

اأذّية للجار حرام.

قال مولنا ر�سول اهلل P: »من كان 

 .
)5(

يوؤمن باهلل واليوم الآخر، فال يوؤِذ جاره«

اإيمان لمن لم ياأمن جاُره  P: »ل  وعنه 

.
)6(

بوائَقه«

النهار  ت�سوم  »فالنة   :P له  وقيل 

جارها  وت���وؤذي  وت��ت�����س��ّدق،  الليل  وت��ق��وم 

بل�سانها. فقال P: ل خير فيها، هي من 

.
)7(

اأهل النار« 

*الأذّية تخُد�ش الإيمان
اإنَّ فعل الأذّية يخد�ض الإيمان بوجه من 

الوجوه كق�ساوة القلب و�سياع الغفلة واّتباع 

فال  ذلك  على  ال�ستمرار  واأما  التهاون... 

اأبوابًا من الحقد وال�سغينة  اأنَّه يفتح  �سك 

على  ُعْقباها  ُتوؤمن  ل  الظن  و�سوء  والغيبة 

 :P جودة ونقاء الإيمان. قال ر�سول اهلل

 .
)8(

»ما اآمن بي من بات �سبعاَن وجاره جائع«

مّنا  »لي�ض   :Q ال�سادق  الإم��ام  وع��ن 

.
)9(

من لم يح�سن مجاورة من جاوره«

*اأخالق الأنبياء
وكل ما تقّدم من تو�سيات وتوجيهات 

الدنيا  ف��ي  ل��ن��زرع  لنا  الأن��ب��ي��اء  اإرث  ه��و 

ونح�سد في الآخرة.

قال ر�سول اهلل P: »... كان يعقوب 

ينادي مناديه كل غداة وم�ساء من منزله 

على فر�سخ: األ من اأراد الغداء اأو الع�ساء 

.
)10(

فلياأت اإلى يعقوب« 

اأن  حياتنا  تفا�سيل  في  علينا  وهكذا، 

نت�سّرف كما كانوا يت�سّرفون لننال بركة 

معظم هذا الإرث الذي فقدناه.

جامع اأحاديث ال�سيعة، ال�سيد البروجردي، ج16، �ض89.( 1)

م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج8، �ض210.( 2)

جامع ال�سعادات، النراقي، ج2، �ض207.( 3)

(4 ).L نهج البالغة، من و�سية الإمام لولده الح�سن

الكافي، الكليني، ج1، �ض6.( 5)

بحار الأنوار، المج�سي، ج71، �ض152.( 6)

م.ن، ج68، �ض394.( 7)

الكافي، م.�ض، ج2، �ض668.( 8)

م.ن، �ض637.( 9)

م.ن، �ض667.( 10)

الهوام�ش

الملف
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*الغ�ش جريمة قديمة
وي��ع��ت��ب��ر ال���غ�������ّض ال�����ذي ي�����س��ت��ه��دف 

لجهة  ال��م��واط��ن،  ي�ستهلكها  التي  ال�ِسلع 

التي  المواد  �سحة  لجهة  اأو  ال�سالحية، 

تحويها هذه ال�سلع، من الجرائم القديمة، 

ت�سليط  ينبغي  التي  الم�سائل  من  وبالتالي 

ال�سوء عليها لتجنيب الأفراد �سلبيات هذا 

النوع من المخاطر.

فالمالحظ اأّنه مع تقّدم التكنولوجيا، 

معّدلت  وارت��ف��اع  الإن��ت��اج،  ن�سب  وت��زاي��د 

وال�سلع  ال���م���واد،  اإل����ى  ال��ب�����س��ر  ح��اج��ات 

ظاهرة  ح�سلت  والغذائية،  ال�ستهالكية 

ال��ت��ي  وال��ب�����س��ائ��ع  لل�سلع  ال��غ�����ض  ت���زاي���د 

في  اإليها  يحتاج  اأو  الم�ستهلك  ي�ستعملها 

كافة  ف��ي  التقليد  اأم���ا  ال��ي��وم��ي��ة.  ح��ي��ات��ه 

التقدم  نتيجة  فظهر  التجارية  التعامالت 

والكيميائية  ال��ط��ب��ي��ة  ل��ل��ع��ل��وم  ال��م��ذه��ل 

اإمكانيات  هذه،  َي�سرت  وقد  والبيولوجية. 

وجود  بين  التاريخ  فجر  منذ  وثيقًا  ارتباطًا  هناك  اأن  �سك  ل 

الن�سان ووجود الجريمة، التي اأخذت تتطور بتطور الإن�سان. حتى 

اأنه يمكننا القول: اإن تطّور المجتمع وما ي�ساحبه من تطّور ح�ساري 

وعلمي وتكنولوجي ينعك�ش اأثره على تط�ُّور الجريمة.

مجتمع
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وا�سعة لرتكاب هذه الجرائم، ومهارة 

جرائمهم  اآث��ار  لإخ��ف��اء  فائقة  عالية 

اأّدى  الذي  الأمر  الم�ستهلكين.  وخداع 

اإلى اهتمام جميع دول العالم بمقاومة 

واجتماعيًا  ت�سريعيًا  الظاهرة  ه��ذه 

واأمنيًا.

*تقليد ال�سلع والمنتجات
وقد تزايدت في ال�سنوات الأخيرة 

حالت الغ�ض التجاري والتقليد للكثير 

التي  الأ�سا�سية  والمنتجات  ال�سلع  من 

ومعي�ستهم،  المواطنين  حياة  تم�ّض 

والعتداء على حقوق الملكّية الفكرّية 

�ساّرة  بمواد  المنتجات  بع�ض  وتلّوث 

التّجار  بع�ض  وا�ستغالل  م�سرطنة،  اأو 

في  المتاجرة  في  الم�ستهلكين  حاجة 

الب�سائع المنتهية ال�سالحّية، اأو غير 

المطابقة للموا�سفات.

حماية  ق�سية  اأ�سبحت  هنا  م��ن 

في  الق�سايا  اأولويات  من  الم�ستهلك 

لحقوق  ال��راع��ي��ة  ال��دول��ة  اهتمامات 

يعتبر  ب��ح��ي��ث  م��واط��ن��ي��ه��ا،  و���س��ح��ة 

الم�ستهلك �ساحب تاأثير في المنظومة 

الجهات  ك��ل  ي��ل��زم  م��ا  القت�سادية، 

المعنية من القطاع الحكومي والخا�ض 

والمنظمات  ال��دول��ي��ة  وال��م��ن��ظ��م��ات 

الحكومية وغير الحكومية، وموؤ�س�سات 

المجتمع المدني وو�سائل الإعالم اإلى 

اإل��ى  الم�ستهلك  توعية  ق�سّية  تبّني 

م�سار الدعايات والإعالنات التجارية 

والتحايل  الغ�ض  وباأ�سلوب  الم�سّللة، 

اأينما وحيثما وجدت.

تاأهيل  ال�سروري  من  اأ�سبح  وقد 

الم�ستهلك للتعامل مع الإعالنات التجارية 

عبر  وذلك  بواقعية،  الت�سويقية  والقنوات 

الوعي  ون�سر  المتعددة  الت�سال  و�سائل 

المتنامية  الم�ستهلكين  بحقوق  ال��ع��ام 

وما  ال�سكاني،  التزايد  نظير  اأع��داده��م 

الم�ستهلكات،  حجم  في  ارتفاع  من  يتبعه 

نوعّياتها  ف��ي  ال��م��ّط��رد  التو�سع  وك��ذل��ك 

�سغط  م��ن  ذل��ك  ي��واج��ه  وم��ا  واأ�سنافها، 

دعائي يوؤّثر على �سلوكّيات الم�ستهلكين.

*حقوق الم�ستهلك
في �سبيل الإحاطة بالمو�سوع المتعلق 

التي  وال�����س��ل��ع  وال���م���واد  ال��غ��ذاء  ب�سالمة 

ي�ستهلكها المواطن من ال�سروري اأن يكون 

والتي  كم�ستهلك،  بحقوقه  ُملّمًا  ال��ف��رد 

�سمنتها له جميع القوانين والأنظمة. كما 

التي عليه الحفاظ  الواجبات  اأهم  اأّن من 

الجهات  مع  التعاون  لجهة  حقوقه،  على 

ال��ر���س��م��ي��ة وغ��ي��ر ال��ر���س��م��ي��ة وم��ن��ّظ��م��ات 

الم�ستهلك  وجمعيات  المدني،  المجتمع 

الممار�سات  م��ن  ال��ح��د  ف��ي  للم�ساهمة 

التجارية التي ت�سر بحقوق الم�ستهلك، اإذ 

حجر  هو  وم�سوؤولياته  لحقوقه  اإدراك��ه  اإن 

التي  الحقوق  ه��ذه  �سمان  ف��ي  الأ���س��ا���ض 

يعتبر اأهمها:

يجب تبّني توعية املستهلك 
إىل مضاّر الدعايات 

واإلعالنات التجارية املضّللة، 
وبأسلوب الغش والتحايل

مجتمع
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في  الحق  للم�ستهلك  الأم�������ان:  ح��ق   -  1
وعمليات  ال��م��ن��ت��ج��ات  م��ن  ال��ح��م��اي��ة 

�سررًا  ت�سّكل  التي  والخدمات  الإنتاج 

على �سحته و�سالمته.

في  الحق  للم�ستهلك  المعرفة:  ح��ق   -  2
على  ت�ساعد  التي  بالحقائق  ت��زوي��ده 

ال�سراء وال�ستهالك ال�سليم.

الختيار  ف��ي  الحق  الخ��ت�����ي��ار:  ح��ق   -  3
ال�سلع  م��ن  البدائل  م��ن  العديد  بين 

والخدمات باأ�سعار تناف�سية مع �سمان 

الجودة.

اأن تمّثل  اآرائ����ه:  اإل���ى  ح��ق ال���س��ت��م��اع   - 4
الجهات  ل���دى  الم�ستهلك  م�سالح 

الر�سمية وغير الر�سمية ويوؤخذ باآرائه 

في تطوير ال�سلع والخدمات.

الأ�سا�سية:  احتياجاته  اإ���س��ب��اع  ح��ق   -  5
ال�سلع  على  الح�سول  حقُّ  للم�ستهلك 

وال��خ��دم��ات ال�����س��روري��ة الأ���س��ا���س��ي��ة 

والرعاية  وال��م��اأوى  والك�ساء  كالغذاء 

ال�سحّية والتعليم.

للم�ستهلك الحق في  التعوي�ض:  حق   - 6
الم�سروعة،  لمطالبه  ع��ادل��ة  ت�سوية 

الت�سليل،  عن  التعوي�ض  ذلك  في  بما 

ال��ردي��ئ��ة  ال�����س��ل��ع  اأو 

غ��ي��ر  ال����خ����دم����ات  اأو 

ممار�سات  اأي��ة  اأو  المر�سية 

ت�سّر به.

في  الحق  للم�ستهلك  التثقيف:  حق   -  7
اكت�ساب المعارف والمهارات المطلوبة 

بين  ال��واع��ي��ة  الخ��ت��ي��ارات  لممار�سة 

مدركًا  يكون  واأن  والخدمات،  ال�سلع 

كيفية  وم�سوؤوليات  الأ�سا�سية  لحقوقه 

ا�ستخدامها من خالل برنامج التوعية 

الم�ستديمة...

���س��ل��ي��م��ة:  ب��ي��ئ��ة  ال���ح���ي���اة ف����ي  ح����ق   - 8
للم�ستهلك الحق في العي�ض والعمل في 

بيئة خالية من المخاطر.

ينبغي  حقوقًا  للم�ستهلك  ف��اإن  ل��ذا، 

الحفاظ عليها في ظل تزايد حالت الغ�ض 

كما  العالم،  اأ�سواق  تجتاح  التي  والتقليد 

�سلعة  له  توؤّمن  اأن  في  حقًا  للمواطن  اأن 

والنوعية  ال��ج��ودة  م�ستوى  على  �سالحة 

و�سالمة المنتج الم�ستهَلك.. 

للمستهلك احلق يف تزويده 
باحلقائق التي تساعد على 

الشراء واالستهالك السليم
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بنت  �سعدى  اأمه  الكلبي،  ود  عبد  بن  �سراحيل  بن  حارثة  بن  زيد  هو 

ر�سول  موالي  اأ�سهر  من  كان  اأ�سامة)1(.  اأبا  ويكّنى  بن طيء  بن عامر  ثعلبة 

اهلل P، فقد �سبي في الجاهلية عندما خرجت اأّمه به تزور قومها بني 

معن، اأغارت عليهم خيل بني القين بن ج�سر فاأخذوا زيدًا وقدموا به �سوق 

خويلد  بنت  خديجة  لعّمته  خويلد  بن  حزام  بن  حكيم  فا�ستراه  عكاظ، 

وقيل   .)2( وتبّناه  اأعتقه  الذي   P اهلل  لر�سول  فوهبته  دينار  باأربعمائة 

النبوة  قبل  بمّكة  له  فوهبته  مالها  من  لخديجة   P اهلل  ر�سول  ا�ستراه 

وهو ابن ثماني �سنين، وكان ر�سول اهلل P يكبره بع�سرين �سنة.

ظافر عمر قطيع*

ل اختيار النبّي P على والده *ف�سّ
ثم  �سديدًا.  حزنًا  عليه  حزن  قد  اأبوه  وكان 

اإن اأنا�سًا من »كلب« حّجوا فراأوا زيدًا، فعرفهم 

ال��ذي  ح��ارث��ة  اأب���اه  الكلبيون  فاأعلم  وع��رف��وه، 

فقدما  لفدائه  �سراحيل  بن  كليب  واأخ��وه  خرج 

يا ابن عبد  P فقال:  النبّي  مّكة ودخال على 

 ُحبُّ رسول اهلل

شخصية العدد
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كان النبي P يخرج إىل الكعبة 
يصّلي صالة الصبح وكان إذا 
 Q صّلى غريها قعد علّي

وزيد يرصدانه

قومه  �سيد  ابن  يا  ها�سم  ابن  يا  المطلب 

علينا  فامنن  ع��ن��دك  ابننا  ف��ي  جئناك 

هو؟  من  فقال:  فدائه،  في  اإلينا  واأح�سن 

اهلل  ر�سول  فقال  ح��ارث��ة.  بن  زي��د  ق��ال��وا: 

P: فهاّل غير ذلك؟ قالوا: ما هو؟ قال: 

ادعوه وخّيروه، فاإن اختاركم فهو لكم، واإن 

على  اأختار  بالذي  اأنا  ما  فواهلل  اختارني 

على  زدتنا  قد  ق��ال:  اأح���دًا،  اختارني  من 

 P ِف واأح�سنت، فدعاه ر�سول اهلل الَن�سَ

نعم، هذا  ق��ال:  ه��وؤلء؟  تعرف  فقال: هل 

قد عرفت  فاأنا من  قال:  وهذا عمي،  اأبي 

وراأيت �سحبتي لك فاخترني اأو اخترهما، 

اأختار  بالذي  اأن��ا  وم��ا  اأريدهما  ما  ق��ال: 

والعم،  الأب  اأنت مني مكان  اأحدًا،  عليك 

فقال: ويحك يا زيد اأتختار العبودية على 

قال:  بيتك؟  واأه��ل  اأبيك  وعلى  الحرية، 

اأنا  ما  �سيئًا  الرجل  ه��ذا  من  راأي��ت  نعم، 

راأى  فلّما  اأب��دًا.  اأح��دًا  عليه  اأختار  بالذي 

ر�سول اهلل P ذلك اأخرجه اإلى الحجر 

اأن زيدًا ابني  وقال: يا من ح�سر ا�سهدوا 

وعّمه  اأب��وه  ذلك  راأى  فلما  واأرث��ه.  يرثني 

.
)3(

طابت نف�ساهما وان�سرفا 

P اإ�سالمه مع النبي*
مع  الجليل  ال�سحابي  هذا  عا�ض  لقد 

لحظة  م��ن��ذ  ال���ن���ب���ّوة 

فكان  »اق����راأ«. 

ال��ن���������ا�ض  اأول 

واإيمانًا  اإ�سالمًا 

ب�����ر������س�����ول 

 P اهلل 

ب����ع����د ع���ل���ّي 

فقد  وخ��دي��ج��ة. 

اأول  اأن  اليعقوبي  ت��اري��خ  ف��ي  ورد 

من  خويلد  بنت  خديجة  اأ�سلم  من 

من  طالب  اأب��ي  بن  وعلّي  الن�ساء، 

حارثة.  بن  زي��د  ثم  ال��رج��ال 

 Q وك����ان ه���و وع��ل��ي

 ،P ال���ن���ب���ي  ي���ل���زم���ان 

وكان النبي P يخرج اإلى 

ال�سحى  �سالة  ي�سّلي  النهار  اأول  الكعبة 

وكانت قري�ض ل تنكرها فاإذا �سّلى غيرها 

.
)5(

قعد علّي وزيد ير�سدانه 

P مكانته من ر�سول اهلل*
اهلل  ر�سول  محبة  من  لزيد  ك��ان  لقد 

اهلل  يحّرم  اأن  فقبل  الكبير،  القدر   P

التّبني ُعرف ب�»زيد بن محمد«، وقد زّوجه 

ر�سول اهلل P من مولته بركة »اأم اأيمن« 

زّوجه من  وفاتها  وبعد  اأ�سامة،  له  فولدت 

 P زينب بنت جح�ض الأ�سدية ابنة عمته

. وقد جاء اأنه 
)6(

اأميمة بنت عبد المطلب 

لما فر�ض عمر بن الخطاب للنا�ض، فر�ض 

عمر  ولب��ن  اآلف  خم�سة  زيد  بن  لأ�سامة 

لت اأ�سامة علّي  األفين فقال ابن عمر: ف�سّ

وقد �سهدت ما لم ي�سهد، فقال: اإّن اأ�سامة 

59كان اأحّب اإلى ر�سول اهلل P منك واأبوه 
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اأبيك  P من  اإلى ر�سول اهلل  اأح��ّب  كان 

. وعن ابن عمر اأّن ر�سول اهلل P بعث 
)7(

فطعن  زي��د  بن  اأ�سامة  عليهم  واأم��ر  بعثًا 

اإن   :P النبي  فقال  اإم��ارت��ه  في  النا�ض 

اإمارته فقد كنتم تطعنون في  تطعنوا في 

اإمرة اأبيه من قبل واأيم اهلل اإن كان لخليقًا 

لالإمارة واإنه كان من اأحّب النا�ض اإليَّ واإن 

ولم   .
)8(

بعده  اإل��يَّ  النا�ض  اأح��ّب  من  ه��ذا 

 P النبي  اأ�سحاب  من  اأح��دًا  اهلل  ُي�سمِّ 

بن  زي��د  اإّل  الأنبياء  من  غيره  واأ�سحاب 

.
)9(

حارثة 

*مكانته في القراآن
هذا  ناله  ال��ذي  المتفّرد  الموقع  اإن 

ال�سحابي الجليل من ر�سول اهلل P باأن 

كان يدعى زيد بن محمد جعل منه عنوانًا 

لت�سريٍع �سيبقى معموًل به اإلى يوم القيامة. 

الأح���زاب:  ���س��ورة  ف��ي  تعالى  ف��اأن��زل اهلل 

{َوَما َجَعَل اأَْدِعَياءُكْم اأَْبَناءُكْم َذِلُكْم َقْوُلُكم 

َي��ُق��وُل اْل��َح��قَّ َوُه��َو َيْهِدي   
ُ َّ
ِب��اأَْف��َواِه��ُك��ْم َواهلل

ِبيَل * اْدُعوُهْم ِلآَباِئِهْم ُهَو اأَْق�َسُط ِعنَد  ال�سَّ

ِفي  َفاإِْخَواُنُكْم  اآَباءُهْم  َتْعلَُموا  ْم  لَّ َفاإِن   ِ
َّ

اهلل

ي��ِن َوَم��َواِل��ي��ُك��ْم} )الأح���زاب: 4 - 5(.  ال��دِّ

عن  والن�سائي  والترمذي  م�سلم  اأخرج  وقد 

بن  زي��د  ندعو  كنا  ما  ق��ال:  عمر  بن  �سالم 

في  ن��زل  حتى  محمد  بن  زي��د  اإّل  حارثة 

اأَْق�َسُط  ُهَو  ِلآَباِئِهْم  {اْدُع��وُه��ْم  القراآن: 

القراآن  تف�سير  في  وج��اء   .{ِ اهللَّ ِع��ن��َد 

الدم�سقي:  ال��ف��داء  لأب���ي  العظيم 

نزلت في �ساأن زيد بن حارثة 

وقد جاء في الحديث لي�ض 

من رجل اّدعى اإلى غير 

اأبيه وهو يعلمه اإّل كفر.

يوم  لزيد   P ر���س��ول اهلل  ق��ال  وق��د 

ونزل  ومولنا.  اأخونا  اأنت  الق�ساء:  عمرة 

اأََحٍد  اأََبا  ٌد  ا َكاَن ُمَحمَّ {مَّ قول اهلل تعالى: 

ِ َوَخ��اَت��َم  ���ُس��وَل اهللَّ َج��اِل��ُك��ْم َوَل��ِك��ن رَّ ��ن رِّ مِّ

نفى  وعندما   .)40 )الأحزاب:  النَِّبيِّيَن} 

ر�ساع  ول  ن�سب  بغير  البنّوة  رابطة  اهلل 

عمليٍّ  تطبيٍق  خ��الل  من  مفاعيلها  األغى 

P وزي��د  ك��ان قطباه ر���س��ول اهلل  ق��ا���ٍض 

بن حارثة فزيد يريد تطليق زوجته زينب 

تطليقها  ويريد  ي�سكوها  ر�سول  اإلى  فياأتي 

زوجك  عليك  اأم�سك  له:  يقول  والر�سول 

اأخبر  قد  كان  �ساأنه  جّل  واهلل  اهلل.  واّت��ِق 

ر�سوله اأن زيدًا �سيطلق زينَب واأنها �ستكون 

{َواإِْذ  قوله:  فاأنزل اهلل عّز وجّل  له  زوجة 

ُ َعلَْيِه َواأَْنَعْمَت َعلَْيِه  اأَْنَعَم اهللَّ َتُقوُل ِللَِّذي 

َوُتْخِفي   َ اهللَّ ��ِق  َواتَّ َزْوَج���َك  َعلَْيَك  اأَْم�ِسْك 

َوَت��ْخ�����َس��ى  ُم���ْب���ِدي���ِه   ُ ��َك َم���ا اهللَّ َن��ْف�����سِ ِف���ي 

ى  َق�سَ ا  َفلَمَّ َتْخ�َساُه  اأَن  اأََح��قُّ   ُ َواهللَّ النَّا�َض 

َيُكوَن  َل  ِلَكْي  ْجَناَكَها  َزوَّ َوَط��ًرا  ْنَها  مِّ َزْي��ٌد 

ْدِعَياِئِهْم  اأَ اأَْزَواِج  َحَرٌج ِفي  اْلُموؤِْمِنيَن  َعلَى 

 ِ ْم����ُر اهللَّ اأَ ��ْوا ِم��ْن��ُه��نَّ َوَط����ًرا َوَك����اَن  اإَِذا َق�����سَ

َمْفُعوًل} )الأحزاب: 37(.

P جهاده مع النبي*
ال�سحابة  م��ن  ب��ن ح��ارث��ة  زي��د  ك��ان 

اإلى   P اهلل  ر�سول  مع  ه��اج��روا  الذين 

وبين  بينه   P النبي  اآخى  وقد  المدينة، 

 .P النبّي  عّم  المطلب  عبد  بن  حمزة 

الغزوات وكان   P و�سهد مع ر�سول اهلل 

 P النبّي  اأر�سله  وم��ا  مقدامًا  �سجاعًا 

عليها.  واأّم��ره  اإّل  ال�سرايا  من  �سرّية  في 

شخصية العدد
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وك��ان عدد  رواح���ة.  بن  اهلل  فعبد 

اآلف وعدد  الم�سلمين ثالثة  جي�ض 

ال��روم  م��ن  األ��ف  مائة  هرقل  جي�ض 

ومائة األف من الم�ستعربة من لخم 

وج����زام ف��ال��ت��ق��وا ف��ي اأر����ض 

واقتتلوا  ال�سام  من  موؤتة 

زيد  فقاتل  �سديدًا  قتاًل 

ب���ن ح���ارث���ة ب���راي���ة ر���س��ول 

جاء  ول��م��ا  ا�ست�سهد.  حتى   
)11(P اهلل 

وجعفر  زي��د  مقتل  خبُر   P اهلل  ر�سول 

ومحّدثاي.  وموؤن�ساي  اأخ��واي  وق��ال:  بكى 

و�سعد المنبر واأمر فُنودي ال�سالة جامعة 

فاجتمع النا�ض اإلى ر�سول اهلل P فقال: 

اأخبركم  خير  ب��اب  خير  ب��اب  خير  ب��اب 

انطلقوا  اإنهم  ال��غ��ازي  ه��ذا  جي�سكم  عن 

وا�ستغفر  �سهيدًا  زي��د  فُقتل  العدو  فلقوا 

 P له. فطوبى لمن �سهد له ر�سول اهلل 

.
)12(

بال�سهادة وا�ستغفر له 

عليها  اأم��ي��رًا  اأر�سله  التي  ال�سرايا  وم��ن 

اإلى  �سرّية  للهجرة  الخام�سة  ال�سنة  في 

الَعْي�ض في جمادى الأولى و�سرّية الطرف 

و�سرّية  الثانية  ِح�ْسَمى في جمادى  و�سرّية 

وادي القرى في رجب و�سرّية اأم قرفة في 

.
)10(

رم�سان 

وعندما جاءت الأخبار اإلى ر�سول اهلل 

غزو  يريدون  اجتمعوا  قد  ال��روم  اأن   P

ه P جي�سًا اإلى ال�سام في  الم�سلمين وجَّ

للهجرة  الثامنة  ال�سنة  الأولى من  جمادى 

وقال:  حارثة  بن  زيد  اأميرًا  عليهم  وجعل 

ُقتل  فاإن  طالب،  اأبي  بن  فجعفر  ُقتل  فاإن 

آخى النبي P بينه وبني 
حمزة بن عبد املطلب عّم 

النبّي P. كان شجاعًا مقدامًا 
وما أرسله النبّي يف سرّية من 

السرايا إاّل وأّمره عليها

 باحث اإ�سالمي من �سوريا.
 
)*(

اأ�سد الغابة في معرفة ال�سحابة، ابن الأثير، ج2، �ض224.( 1)

ال�ستيعاب في معرفة الأ�سحاب، ابن عبد البر، ج2، �ض543.( 2)

اأ�سد الغابة، م.�ض، �ض225.( 3)

تاريخ الطبري، الطبري، ج2، �ض60.( 4)

الكام���ل في التاريخ، ابن الأثي���ر، ج2، �ض59؛ تاريخ اليعقوبي، ( 5)

اليعقوبي، ج2، �ض23.

اأ�سد الغابة، م.�ض، ج3، �ض131.( 6)

�سنن الترمذي، ج5، �ض341.( 7)

م.ن.( 8)

اأ�سد الغابة، ج2، �ض227.( 9)

تاريخ الطبري، م.�ض، ج2، �ض60.( 10)

الكامل في التاريخ، م.�ض، ج2 �ض238.( 11)

تاريخ الطبري، م.�ض، �ض322.( 12)

الهوام�ش
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*اإ�ساءة على المهنة
يعتبر الراتب الذي يتقا�ساه المهند�ض 

�ض  المتخ�سّ من  ن�سبيًا  اأعلى  ال��زراع��ي 

المهند�سين  واأغلب  الأخ��رى،  الحقول  في 

م�ساريعهم  لحقًا  يوؤ�ّس�سون  الزراعيين 

الخا�سة.

حّد  اإلى  قريبة  الزراعّية  الهند�سة  اإن 

ما من الهند�سة البيولوجّية حيث ي�ستعمل 

البيولوجيا  م��ب��ادئ  ال��زراع��ي  المهند�ض 

والعلوم  والريا�سيات  والفيزياء  والكيمياء 

الأخرى لحّل م�ساكل الزراعة، ف�ساًل عن 

فتح  البيولوجية  الأبحاث  في  التطور  اأن 

مهمًا  دورًا  الزراعي  المهند�ش  يلعب 

المجتمع  ت��زوي��د  ع��ل��ى  ال��ح��ف��اظ  ف��ي 

زراعي  اإنتاج  تاأمين  خالل  من  بالغذاء 

اآمن وم�ستقر. يدر�ش المهند�ش الزراعي 

من  فيها  وم��ا  ب��الأر���ش  العناية  كيفّية 

ن��ب��ات��ات واأ���س��ج��ار وث��م��ار، ف�����س��اًل عن 

الهتمام بالمزارع والحيوانات الأليفة 

وغيرها. ويتوقع اأن تكون فر�ش العمل 

للخّريجين من ق�سم الهند�سة الزراعّية 

اأن يخت�ّش  الممكن  اإجماًل. ومن  جّيدة 

علم  بمجال  لحًقا  الزراعي  المهند�ش 

التربة، اأو علم الحيوان، اأو علم النبات 

وغيرها من التفريعات.

الهندسة الزراعية
(Agricultural Engineering)
هانوي مو�سى غازي

اختصاصات
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والت�سذيب.

ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  ن���ات  ال���م���ك���وِّ ي���در����ض   -  9
والمعدنية  والبيولوجية  والفيزيائية 

للتربة.

10 - يحدد الأنواع المنا�سبة من النباتات 
القابلة للعي�ض في الأنواع المختلفة من 

التربة.

ر اأبحاثًا حول مدى تاأثير العوامل  11 - يطوِّ
وجودة  فعالية  على  والبيئّية  المناخية 

اإنتاجّية التربة.

لإن��ت��اج  فعالّية  اأك��ث��ر  ط��رق��ًا  ي��ط��ّور   -  12
ومعالجة الموا�سي والدواجن، البي�ض، 

الحليب، ال�سوف والوبر والجلود...

ة باأنواع  13 - يدر�ض علم الجينات الخا�سّ
لتطوير  عليها  يعمل  التي  الحيوانات 

اإنتاجّيتها وتح�سين ن�سلها.

14 - يحّدد العالجات الاّلزمة للوقاية من 
اأو  الحيوانات  ت�سيب  التي  الأمرا�ض 

لعالجها اإذا حدثت.

15 - ير�سد اأ�سحاب المزارع حول مواعيد 
الّلقاحات والأدوية.

يحدد املهندس الزراعي 
األنواع املناسبة من النباتات 

القابلة للعيش يف األنواع 
اخملتلفة من الرتبة

العديد  في  الأبحاث  اأمام  وا�سعًا  المجال 

الزراعية  كالأ�سمدة  الزراعة  حقول  من 

ال�سديقة للبيئة، وال�سناعة الغذائّية.

*مهام المهند�ش
المهاّم  ال��زراع��ي  المهند�ض  ي���وؤدي 

المتنّوعة الآتية:

1 - ي�سرف على عملّيات الت�سنيع الغذائي 
ل��ن��اح��ي��ة ال��م��ح��ت��وي��ات ال��غ��ذائ��ي��ة بما 

يتوافق مع ال�سروط ال�سحّية.

يجب  ال��ت��ي  ال��م��ئ��وّي��ة  الن�سب  ي��ح��دد   -  2
نات  كالملوِّ الم�سّنعة  للمواد  اإ�سافتها 

هات الم�سموح بها. والمنكِّ

الغذاء  لحفظ  ج��دي��دة  ط��رق��ًا  ي��ط��ّور   -  3
ومعالجته وتو�سيبه وتخزينه.

4 - ي��ح��ّل��ل م��ح��ت��وي��ات الأغ���ذي���ة وي��ح��دد 
وال�سكر  والدهون  الفيتامينات  ن�سب 

والبروتين.

النبات  ت��ت��ن��اول  اأب���ح���اث  ف��ي  يعمل   -  5
والأ���س��ج��ار وال��ح�����س��رات ال�����س��اّرة اأو 

المفيدة.

وطرق  الإنتاجية  زيادة  كيفية  يدر�ض   -  6
تح�سين القيمة الغذائية للنبات.

لتح�سين  درا�سات  و�سع  في  ي�ساهم   -  7
م�ستعينًا  وال�����س��ت��ول،  ال��ب��ذور  ن��وع��ّي��ة 

كذلك بعلم الهند�سة الجينية.

د المزارعين بالإر�سادات الالزمة  8 - يزوِّ
ب��م��زروع��ات��ه��م  ال��ع��ن��اي��ة  كيفية  ح���ول 

والتقليم  وال���ب���ذار  ال��ح��رث  لناحية 
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*ظروف العمل
ل�ساعات  العمل  المهنة  ه��ذه  تتطّلب 

ول��ك��ن يم�سي  ال��م��ك��ات��ب،  ف���ي  م���ح���دودة 

في  الأك��ب��ر  ال��وق��ت  ال���زراع���ي  المهند�ض 

الُمعلَّبة  الأغ��ذي��ة  م�سانع  اأو  المختبرات 

الدواجن  مزارع  في  اأو  والأجبان  والألبان 

وذل��ك  الطلق،  ال��ه��واء  ف��ي  اأو  والموا�سي، 

المهنة  ه��ذه  تفر�ض  �سه.  تخ�سّ بح�سب 

اأو �سمن  القدرة على العمل ب�سكل م�ستقّل 

فريق، كما تتطّلب التنقل من مكان لآخر، 

الأم��اك��ن  خ���ارج  الح�سور  على  وال��ق��درة 

الُمغلقة في ظروف مناخّية متعددة.

*ال�سخ�سّية المهنّية
�����ة  ال�����ب�����ح�����ث�����يهّ ������ة  ال�������������س������خ�������������س������يهّ  -  1
العمل  تت�سمن   :)Investigative(

وتتطلب  وال��ف��ر���س��ي��ات،  الأف���ك���ار  م��ع 

تعمل  الفكري.  الجهد  من  عاليًا  ق��درًا 

الم�سائل  وح��ل  الحقائق  عن  بالبحث 

والم�سكالت بطريقة منطقّية.

ال�����س��خ�����س��ي��ة   -  2
ال�����ع�����م�����ل�����ي�����ة 

 :)Realistic(

بالأن�سطة  ت��ع��م��ل 

والأدوات  التنفيذية 

وال���ق���درة  والآلت، 

ال��ي��دوي.  الإن��ج��از  على 

النباتات،  عملها:  ميدان 

الح�سّية  المواد  الحيوانات، 

الخياطة  والبناء،  والمعادن،  كالخ�سب 

ولي�ض  العمل خارجًا  تتطّلب  والحياكة. 

بال�سرورة داخل الغرف، كما ل تحتاج 

اإل في  النا�ض  كثيرًا مع  اإلى الختالط 

حالت التنظيم.

ال����ت����ق����ل����ي����دي����ة  ال�����������س�����خ�����������س�����ي�����ة   -  3
)Conventional(: تن�سجم مع العمل 
وا�سحة.  م�����س��ارات  وات��ب��اع  الروتيني 

تت�سمن العمل مع البيانات والمعلومات 

اأكثر منه مع الأفكار.

*المهارات المطلوبة
 :)Mathematics( ��ات  ال��ري��ا���س��يهّ  -  1
ا�ستعمال الريا�سّيات لحل الم�سكالت.

م��ع��ال��ج��ة   :)Science( ال���ع���ل���م   -  2
معطيات  اإل��ى  بال�ستناد  الم�سكالت 

العلم )النظريات(.

3 - فهم القراءة
)Reading Comprehension(: فهم 

الجمل والفقرات وال�سياق.

4 - ت�سميم التكنولوجيا
تكييف    :)Technology Design(
لخدمة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ت��ج��ه��ي��زات 

الح���ت���ي���اج���ات )ت�����س��م��ي��م، اإع�����داد، 

ب�سورة  ا���س��ت��خ��دام  ���س��ن��ع،  اخ���ت���راع، 

ذهنية(.

 :)Critical Thinking( 5 - التفكير الناقد
والمقارنة  والربط  التحليل  ا�ستخدام 

وال�سعف  ال��ق��ّوة  مكامن  لت�سخي�ض 

للمعطيات المختلفة.

اختصاصات
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تفرض هذه املهنة القدرة 
على العمل بشكل مستقّل 
أو ضمن فريق، كما تتطّلب 

التنقل من مكان آلخر

6 - الكتابة )Writing(: التعبير من خالل 
التدوين )الكتابة(.

 :(Active Learning) 7 - التعّلم النا�شط
لفهم  ل��ل��م��ع��ط��ي��ات  ح��ي��وي��ة  م��ع��ال��ج��ة 

م�سامينها وا�ستنتاجاتها.

8 - حّل الم�شكالت المركبة
 :(Complex Problem Solving)
و�سع  المركبة،  الم�سكالت  ت�سخي�ص 

الخيارات لحلول، تطبيق الحلول.

*القابلّيات/ الم�ؤّهالت المهنّية 
1 - التفكير اال�ستنتاجي

(Deductive Reasoning): القدرة 
م�سائل  على  عامة  قواعد  تطبيق  على 

محددة لإنتاج اأجوبة مبا�سرة.

2 - تح�ش�س الم�شكلة
القدرة   :(Problem Sensitivity)
والم�ساكل، دون  الأخطاء  على تح�س�ص 

اعتبار حلها.

3 - التفكير اال�شتقرائي
(Inductive Reasoning): القدرة 
اأو تفا�سيل جزئّية  على مزج معلومات 

متفّرقة لت�سكيل قاعدة عامة.

4 - الفهم ال�سفهي
(Oral Comprehension): القدرة 
ال�سوتّية  ال��ر���س��ائ��ل  ا�ستيعاب  ع��ل��ى 

في  ال��واردة  والأفكار  المعلومات  وفهم 

المخاطبة ال�سفهية.

5 - التعبير ال�شفهي
(Oral Expression): القدرة على 
والأفكار لالآخرين  المعلومات  اإي�سال 

ب�سكل �سفهي.

6 - الفهم الكتابي
 :(Written  Comprehension)
المعلومات  وفهم  ق��راءة  على  القدرة 

والأفكار المكتوبة.

7 - تنظيم المعلومات
القدرة   :(Information ordering)
لتنظيم  م��ح��ددة  ق��واع��د  ات��ب��اع  ع��ل��ى 

)اأرق��ام، حروف،  الأحداث  اأو  الأ�سياء 

ك��ل��م��ات، ����س���ور، ط���رائ���ق، ج��م��ل، اأو 

عمليات منطقية( بترتيب معين.

8 - مرونة الت�شنيف
القدرة   :(Category Flexibility)
على اإنتاج قواعد عدة بحيث تخبر كل 

ت�سنيف  اأو  تجميع  كيفية  عن  قاعدة 

عدة اأ�سياء بطريقة مختلفة.

9 - الروؤية البعيدة »المكانية«
روؤي���ة  ع��ل��ى  ال��ق��درة   :(Far Vision)

التفا�سيل عن بعد.

*بع�ض المهن المرتبطة
1 - الطّب البيطري.

2 - الهند�سة البيولوجّية.
3 - الكيمياء الحياتّية.
4 - الهند�سة الوراثّية.

عدد �سنوات الدرا�سة: 5 �سنوات.
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للغذاء في كل مع�شلة ن�شيب، وه� لكل م�شكلة طبيب، وكذلك ه� 

ولي�ض  الن�شاء.   من  الكثير  منها  تعاني  التي  ال�شيل�ليت،  م�شكلة  في 

ال�شيل�ليت حالة مر�شية، اإنما هي مظهر جلدي مزعج ت�شعى الن�شاء 

ه�  فما  وغذائيًا.  طبيًا  منه  للتخل�ض  المختلفة  الحل�ل  لإيجاد 

في  دور  للغذاء  وهل  اأ�شبابه؟  هي  وما  يتك�ن؟  وكيف  ال�شيل�ليت؟ 

التخل�ض منه اأو تفاديه؟

مواجهة  في  أطباقنا 
ال��س��ي��ل��ول��ي��ت
�شارة امل��ش�ي

*تعريف ال�شيل�ليت
الجلد  تحت  دهنية  تكتالت  ظهور  هو 

البرتقال  بق�سرة  اأ���س��ب��ه  الب�سرة  تجعل 

وهي ذات مظهر مزعج. ويظهر عادة في 

منطقة الفخذين والوركين واأ�سفل البطن 

الرقبة.  م��ن  العليا  الخلفية  والمنطقة 

وي�سيب ال�سيلوليت الن�ساء، ونادرًا جدًا ما 

ي�سيب الرجال.

*ماهي م�شكلة ال�شيل�ليت؟
من  طبقات   3 ه��ن��اك  ال��ج��ل��د،  تحت 

الطبقة  في  ال�سيليويت  ويتكون  ال��ده��ن، 

العليا الأقرب اإلى الجلد، فتنتفخ في هذه 

الطبقة خاليا الدهن، �ساغطة بذلك على 

اإعاقة  اإل��ى  ي��وؤدي  ما  الدقيقة،  ال�سرايين 

الدورة الدموية في هذه المنطقة، وبالتالي 

تراكم ال�سوائل وال�سموم، ما يجعل الن�سيج 

تغذية
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ليونته،  ويفقد  يت�سلب  )ال��ك��ولج��ي��ن( 

على  المزعجة  التعرجات  بذلك  فتتكون 

الب�سرة والتي ت�سمى بال�سيلوليت.

*اأ�شباب تك�ن ال�شيل�ليت؟
اإن ال�سبب الحقيقي لظهور ال�سيلوليت 

ل يزال غير معروف، اإل اأن بع�ص العوامل 

ظهر لها تاأثير كبير في ن�سوئه وتفاقمه:

1 - العامل الوراثي.
2 - الهورمونات الأنثوية )ومنها اأدوية منع 

الحمل(.

بل  �سببًا  )لي�ص  الحياة  ونمط  الغذاء   -  3
محفزًا( ويندرج تحته:

الناتجة  )وال�سموم  التغذية  �سوء   - اأ 

عنها(.

ب - عدم ممار�سة الريا�سة.

ج – التدخين.

د - التوتر والإجهاد.

*خط�ات م�شادة لل�شيل�ليت
1 - تخفيف ال�زن:

ليقّل حجم خاليا الدهن.

2 - محاربة تجمع ال�ش�ائل:
اأ - الحد من تناول الملح = 5 غرام/ 

اليوم. )ما يعادل ملعقة �سغيرة(.

الماء  اأك���واب م��ن   8  - 6 ت��ن��اول  ب - 

يوميًا.

ال��م�����ش��ادة  ال���م����اد  اإ����ش���اف���ة   -  3
لالأك�شدة:

ت�سّر   )1( ال��ح��رة  ال��ج��زي��ئ��ات   - اأ 

بالكولجين.

ب - المواد الم�سادة لالأك�سدة تحارب 

موجودة  وهي  الحرة،  الجزيئات 

في الفواكه والخ�سار بكثرة.

يتكّون السيليويت يف الطبقة 
العليا األقرب إىل اجللد 
فتنتفخ يف هذه الطبقة 

خاليا الدهن
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إن الغذاء الصحي املرتافق 
مع الرياضة يساعد يف 

تقليص نسبة الدهن 
وحرقها

الالئحة  م��ن  النتقاء  يمكنك  لذلك 

بالمواد  الأعلى  والخ�سار  الفواكه  التالية 

ال��م�����س��ادة ل��الأك�����س��دة وال��م�����س��اِع��دة في 

التخّل�ص من ال�سيلوليت:

الفواكه

)ال��ك��ران��ب��ري  ب��اأن��واع��ه  ال��ت��وت   - اأ 

التفاح،  ال��ف��ري��ز،  وال���رازب���ري(، 

العنب، الكيوي، المانغا، البرتقال، 

الأنانا�ص، الموز، البطيخ...

الخ�سار

ال��م��ل��ف��وف،  ���س��وك��ي،  الأر����س���ي  ب - 

الجزر، الخيار، الب�سل، الخ�سار 

ال��ورق��ي��ة، ال�����س��ب��ان��غ، ال��ب��ن��دورة، 

الهليون، الكراف�ص.

4 – تحييد ال�شم�م:
كما ل بّد من اتباع خطوات احترازية 

من خالل تجّنب ما يلي:

ال��د���ش��م��ة: )ال��ده��ون  االأط��ع��م��ة  اأ - 

كالأطعمة  والمهدرجة،  الم�سبعة 

الجاهزة والمقالي وغيرها(.

ب - ال�شكريات.

ج – الن�شويات )الخبز الأبي�ص، الأرز 

الأبي�ص، البطاطا...(.

الغازية  والم�شروبات  الكافيين   - د 

)لي�ص اأكثر من فنجان في اليوم(، 

في  ب��طء  اإل���ى  ي���وؤدي  فالكافيين 

الدورة الدموية.

)الف�ستق،  المملحة  االأط��ع��م��ة   - ه� 

المعلبة،  ال��م��اأك��ولت  ال�سيب�ص، 

الكبي�ص، الك�سك، الزعتر،...(.

ال��م�����ش��ن��ع��ة  ال��د���ش��م��ة  االأج����ب����ان  و - 

)خا�سة الأجبان ال�سفراء(.

ز – التدخين.

5 - التغذية والريا�شة:
ال����غ����ذاء ال�����س��ح��ي ال���م���ت���راف���ق مع 

الريا�سة ي�ساعد في تقلي�ص ن�سبة الدهن 

الحفاظ  وبالتالي  وح��رق��ه��ا  الإج��م��ال��ي��ة 

وكلما  وتنا�سقه.  الج�سم  �سالمة  على 

اأكثر كلما ظهرت تعّرجات  ال�سمنة  كانت 

ال�سيلوليت اأكثر. 

اأخ�سائيي  ا���س��ت�����س��ارة  وي��م��ك��ن 

بع�ص  اإل��ى  للتعرف  البدنّية  اللياقة 

ال���ح���رك���ات ال��ري��ا���س��ي��ة ال��خ��ا���س��ة 

في  كبير  اأثر  لها  والتي  بال�سيلوليت 

تخفيف ظهوره.

*الأطعمة الم�شادة لل�شيل�ليت:
الأب��ي�����ص،  ال�سمك  م��ن  ال��ب��روت��ي��ن:   -  1

الدجاج، الحبوب الكاملة.

2 - ال�����ش��م��ك: ي��ح��ت��وي ع��ل��ى الأح��م��ا���ص 
ال��ده��ن��ي��ة الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي ت��رط��ب 

الب�سرة.

الأحما�ص  للب�سرة،  االأف��وك��ادو: جيد   -  3
حرق  على  ت�ساعد  الأ�سا�سية  الدهنية 

الدهون.

م�سادة  م��واد  على  يحتوي  البي�س:   -  4
لالأك�سدة.)مرتين في الأ�سبوع(.

تغذية
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الجزيئ���ات الح���رة: هي جزيئات خطيرة ت�سّر بخاليا الج�س���م م�سدرها الهواء الملّوث، الأطعمة الملّوث���ة، والأطعمة المهدرجة كالمقليات، ) 1(

والحلويات وغيرها.

اله�ام�ض

5 - ال��ل��وز – ال��ج��وز - زي���ت ال��زي��ت��ون: 
لتجديد الب�سرة.

الخالي  والحليب  واالأجبان  االألبان   -  6
من الد�شم.

من  الخالية  الع�شوية  المنتجات   -  7
المواد الكيميائية.

*ل تنخدعي بالحل�ل ال�شائعة
ق�سم كبير ممن يعاني من ال�سيلوليت 

عبر  الم�سكلة  ه��ذه  من  التخل�ص  يحاول 

طرق وو�سائل ل تجدي نفعًا، مثل:

الكريمات:

معظمها غير فعال، وتعمل على:

اأ - ترطيب الب�سرة اأو تق�سيرها

retinoids لزيادة  ال���  على  تحتوي   - ب 

الدم  تدفق  وتن�سيط  الب�سرة  �سماكة 

اإلى منطقة ال�سيلوليت.

التدليك:

يجب اأن يتم تحت اإ�سراف طبي.

التجمع  م��ن  التخل�ص  على  ي�ساعد   - اأ 

المائي تحت الجلد.

منطقة  في  الدموية  ال��دورة  ين�ّسط   - ب 

ال�سيلوليت.

عملية �شفط الده�ن:

ال�سطحية  الجلد  منطقة  ت�سمل  ل   

حيث  يتكون ال�سيلوليت.

الأع�شاب:

اإدارة  قبل  م��ن  عليها  م�سادق  غير 

.FDA الغذاء والدواء الأميركية

:(LPG) النديرم�ل�جي

اأ - يعمل على تمديد الن�سيج ال�سام.

الدموية  ال����دورة  �سرعة  م��ن  ي��زي��د   - ب 

والليمفاوية.

ج - يعمل على تق�سير الجلد.

د - ي�ساعد ن�سبيًا في حرق الدهون ولكن 

مع  يترافق  لم  اإذا  اآنية  نتيجته  تكون 

نظام غذائي متوازن.
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الحضانة...
أمومٌة مصطنعة
حتقيق: فاطمة اجل�هري غندورة

مفترق طريق �شعب، بين اأم�مة ت�شّج حبًا وحنانًا وتعّلقًا ياأبى الفراق 

وبين غياب ربما ي�شتمر لأكثر من اأربع �شاعات، ت�شطّرين فيها  لالبتعاد 

عن اأطفالك. قد تتعدد اأ�شباب غيابك عن المنزل وا�شطرارك اإلى و�شع 

وبيئة  جّيدًا  خيارًا  الح�شانة  تك�ن  واأحيانًا  للح�شانة.  دار  في  طفلك 

اأمامهم دروبًا واأ�شاليب  اأطفالك وقدراتهم وتفتح  خالقة تنّمي م�اهب 

للعي�ض ل ت�ّفرها لهم البيئة المنزلّية.

ح�ل دور الح�شانة، الإيجابي اأو ال�شلبي، بالن�شبة لالأمهات واأطفالهن 

كان لنا هذا اللقاء مع عدد منهن..

* بيئة خاّلقة
اأم خ��ل��ي��ل )وال����دة  ال�����س��ّي��دة  ت�����س��ّج��ع 

و�سع  على  الأم��ه��ات  معّلمة(  لطفلين، 

اأط��ف��ال��ه��ن ف��ي ال��ح�����س��ان��ة، وت��ق��ول: »اإّن 

بن�سبة  ناجحة  الح�سانة  دور  مع  تجربتي 

�سبعين بالمئة. فعلى الرغم من اأن الّدافع 

كان  الح�سانة  في  اأطفالي  لو�سع  الأول 

المعي�سة  ظروف  تتطّلبه  لما  نظرًا  ماديًا؛ 

للح�سانة  اأن  اكت�سفت  اأنني  اإّل  عبة،  ال�سّ

اأن  من  اأم  لكّل  بّد  ل  كثيرة  ومنافع  فوائد 

فالح�سانة  لطفلها،  توفيرها  على  تعمل 

لكت�ساف  ممّيز  مكان  اإّنها  خاّلقة،  بيئة 

اعتماده  لناحية  الج�سدّية  قدراته  الطفل 

تحّمله  لناحية  والنف�سّية،  نف�سه،  على 

تربية
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ب�سبب  الأول����ى  م��ن  اأف�����س��ل  اأن��ه��ا  ظننت 

وعلى  المميزة.  �سروطها  عن  اإعالناتها 

اأّن ذلك  اإل  اأ�سعارها المقبولة  الرغم من 

كان حبرًا على ورق، وتعّر�ص ابني للّت�سّمم 

الغذائي جّراء عدم نظافة المطبخ وعدم 

المحافظة على الأكل بطريقة �سحية«.

*الطرف الآخر
من  ع����دد  اآراء  ع��ر���س��ن��ا  اأن  وب��ع��د 

ال�ستماع  م��ن  لنا  ب��ّد  ل  ك��ان  الأم���ه���ات، 

للراأي الآخر وهم اأ�سحاب دور ح�سانة اأو 

مع  حديثنا  فكان  عملّية،  تجربة  لهم  من 

اإحدى  على  م�سرفة  وهي  )اآ.ع(  ال�سيدة 

الّدور.

اأنهم  على  بالتاأكيد  حديثها  ا�ستهّلت 

في الح�سانة حري�سون على تاأدية الخدمة 

ب�سبر وم�سوؤولية لراحة الطفل واطمئنان 

والدته. واأّكدت على �سرورة القيام ببع�ص 

ال��خ��ط��وات الإج��رائ��ي��ة ع��ن��د ف��ت��ح دار 

ال�سحة  وزارة  تبليغ  منها:  الح�سانة 

العامة عند اإن�ساء دار ح�سانة في اأي 

من  ذل��ك  يتبع  ما  مع  كانت،  منطقة 

�سروط )كاأن ل تقل  م�ساحة ال�سقة 

عن 200 متر مربع. واأن تتوزع 

ال�����س��ف��وف ح�����س��ب ع��دد 

ال�سروط  وم��ن  الغرف. 

ممّر�سة  ت��وّف��ر  اأي�����س��ًا 

ب�������دوام ع���م���ل ك��ام��ل 

مع  الّتعاطي  على  وال��ت��ع��ّود  الم�سوؤولّية، 

ح�سانة  هنا  اأق�سد  وبالطبع،  الآخ��ري��ن. 

مرّخ�سة،  جّيدة:  ومعايير  ب�سروط  تتمّتع 

وال�سّحة   ال�ّسالمة  ���س��روط  فيها  تتوفر 

والأمان«.

* حادثة لن اأن�شاها 
على عك�ص ال�سيدة اأم خليل كان لل�سّيدة 

في  محا�سبة  عملت  لولدين،  )اأم  علي  اأم 

قالت:  حيث  مغاير  راأي  م��ارك��ت(  �سوبر 

ُيقدمن  ل  اأن  الأمهات  جميع  اأن�سح  »اإني 

على هذه الخطوة؛ فتجربتي مع الح�سانة 

كانت قا�سية حيث ا�سطررت لو�سع طفلي 

المادّية  تكلفتها  وكانت  منها،  واحدة  في 

فلم  راق��ن��ي  م��ا  وه���ذا  ل��رات��ب��ي،  منا�سبة 

بهم  يفتر�ص  التي  ال�سالمة  لأم��ور  األتفت 

مراعاتها. وو�سعت طفلي البالغ من العمر 

الحادثة  فوقعت  ون�سفًا  �سنة 

يده  ولدي  مّد  الموؤلمة حين 

غير  كهربائي  مفتاح  اإل��ى 

وتعر�ص  وق���دي���م،  م���وؤّم���ن 

لم�ّص من التيار ما اأدى اإلى 

ظهور عدد من الحروق في 

اأ�سابعه. وقد كان ذلك اأمام 

والمعّلمتين  الأولد  م��راأى 

الم�سغولتين  الم�سوؤولتين 

بع�سرين طفاًل اآخر«.

تتابع: »ثم و�سعته 

اأخرى،  ح�سانة  في 
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التعاقد  اإلى  بالإ�سافة  م�ساعدة  وممر�سة 

مع طبيب اأطفال اأو عائلة.

فقد  الأم����ان،  ل�سروط  بالن�سبة  اأم���ا 

اعتبرت ال�سيدة )اآ.ع( اأنه ل بد من عالج 

ال�سقة،  ف��ي  الخطر  وم��ك��ام��ن  م�سببات 

ال�ساخنة،  ال��م��ي��اه  اأم  ال��ك��ه��رب��اء،  ���س��واء 

اإل���ى م��راع��اة �سالمة  وذل���ك ب��الإ���س��اف��ة 

وحلّيته  الطعام  بنظافة  والهتمام  الغذاء 

وطهارته.

والمراقبة  النظافة  *هاج�شنا 
ال�شحية 

واأفادت ال�سيدة )اآ.ع( اأّن هناك معّدًل 

مربع،  متر  طفل  لكل  يحت�سب  ك��اأن  عامًا 

حا�سنة  ط��ف��اًل   20 ل��ك��ل  �ص  يخ�سّ واأن 

ع  رئي�سة ومعاونة، ولكل خم�سة اأطفال ر�سّ

ممر�سة.

الأطفال  بنظافة  الهتمام  اأن  وكما 

، ك��ذل��ك م��و���س��وع تعقيم  اأ���س��ا���صٍ ���س��يء 

الح�سانة ل بد اأن يكون ب�سكل يومي. اأما 

اعتماد  فالأف�سل  بالطعام،  يتعّلق  فيما 

واأن  ال�سحي،  الطبخ  طهو  على  الح�سانة 

خالل  م��ن  الطفل  باأ�سنان  عناية  ت��ول��ي 

يكت�سب  حتى  الأ�سنان  فر�ساة  ا�ستعمال 

عادة تنظيف الأ�سنان.

ول بّد من طبيب للح�سانة يك�سف على 

تمتنع  واأن  دوري،  ب�سكل  الأط��ف��ال  �سحة 

الح�سانة عن ا�ستقبال الأطفال المر�سى 

حتى ي�سفوا تمامًا.

وعن تاأثير الأطفال على بع�سهم بع�سًا 

اأن  الح�سانة  عن  الم�سوؤولة  ال�سيدة  بّينت 

يوؤثرون على بع�سهم بع�سًا �سلبًا  الأطفال 

الح�سانة  الطفل  دخول  وعند  اإيجابًا.  اأو 

الثقة  منحه  م��ن  ب���ّد  ل  الأول�����ى،  ل��ل��م��رة 

والطمئنان.

بع�ص  ا�ستمرار  اأن  اإل��ى  ولفتت 

الأطفال بالبكاء يحول بينهم وبين 

لعب،  اأو  ن�ساط  اأي  في  الم�ساركة 

الآخرين  الأطفال  على  يوؤّثر  وقد 

�سلبًا.

إن احلضانة تؤدي دوراً 
هامًا كتعزيز حّس الّتواصل 

االجتماعي لدى الطفل 
مع أقرانه

االأ�شتاذة ليلى �شم�س الدين

تربية

72



كما اأن الوقت الذي يم�سيه الطفل في 

الناحية  من  تربيته  على  يوؤثر  الح�سانة 

عن  الطفل  تعوي�ص  الأم  وعلى  ال�سلوكية، 

والتحدث  بمجال�سته  عنه  البتعاد  فترة 

اإليه واللعب معه. 

الطفل،  ي�ستمد  واقعية،  وبكل  عمليًا 

الح�سانة  في  وج��وده  خ��الل  الغالب،  في 

المرحلة  قبل  التح�سيرية  لثقافته  تعزيزًا 

ل  الح�سانة  ك��ان��ت  اإذا  اأم���ا  ال��درا���س��ي��ة. 

تراعي ال�سروط ال�سحية ول تمنح الطفل 

طفاًل  بالتاأكيد  �ست�سنع  بالنف�ص،  الثقة 

منطويًا منعزًل على نف�سه.

فعلية  ح��اج��ة  الح�شانة  *هل 
للطفل؟

وفي لقاء مع الباحثة الجتماعية ليلى 

الح�سانة،  اأّن  اإل��ى  اأ�سارت  الدين  �سم�ص 

دورًا  ت��وؤدي  م��ح��ّددة،  موا�سفاٍت  و�سمن 

الّتوا�سل الجتماعي  »كتعزيز ح�ّص  هامًا: 

على  فت�ساعده  اأق��ران��ه،  م��ع  الطفل  ل��دى 

تقبُّاًل  اأكثر  ليكون  المجتمع  مع  الندماج 

عناده  م��ن  تخّفف  اأّن��ه��ا  كما  ل��الآخ��ري��ن، 

واأنانّيته وكذلك تطّور قدراته«.

في  الدين  �سم�ص  الأ�ستاذة  واأ���س��ارت 

معر�ص حديثها، اإلى ا�سطرار بع�ص الأهل 

لأ�سباب  الح�سانة  اأطفالهم في  اإلى و�سع 

تعطي  ل  الأ�سباب  هذه  اأّن  اإّل   ... كثيرة 

لهم الحق في اإغفال البحث عن الح�سانة 

ت��وؤّم��ن  ال��ت��ي  المنا�سبة، 

المطلوبة  وال��رع��اي��ة  والأم����ان،  ال��ج��ودة، 

لحماية الأطفال وتنمية قدراتهم.

هو  الأط��ف��ال  بين  وال��ّدم��ج  فالتوا�سل 

الهدف الأول، والذي ل يمكن تحّققه اإّل اإذا 

الأ�سا�سّية  �سروطها  الح�سانة  في  توّفرت 

للتعامل  موؤّهلين  اأ�سخا�ص  وجود  واأبرزها 

حاجاتهم  اختالف  على  الأطفال  كّل  مع 

ودون تمييز.

* اإيجابيات الح�شانة و�شلبياتها
واأ����س���ارت الأ����س���ت���اذة ل��ي��ل��ى اإل����ى اأّن 

ُت�سّمى  كثيرة ومراكز مختلفة  دورًا  هناك 

بالفعل،  كذلك  لي�ست  ولكّنها  ح�سانات 

ترعى  اأن  بالح�سانة  ال��ُم��ف��ت��ر���ص  ف��م��ن 

حاجاتهم  ت��اأم��ي��ن  خ���الل  م��ن  الأط���ف���ال 

قّل  ما  وهو  قدراتهم،  تنمية  على  والعمل 

نظيره.

الفعلية  الح�سانة  على  يتوّجب  ما  اأما 

فهو اأن ُت�سهم ب�سكل اأ�سا�ص في عّدة اأمور:

الن��خ��راط  على  الطفل  تعويد  اأّواًل: 

الآخرين  مع  التعاون  وعلى  الجتماعي، 

وم�ساركتهم.

م���ث���اًل، ق���د ي��رى 

ت�����س��رف��ًا 

ي�سمع  اأو 

ك����ل����م����ة 

التواصل والّدمج بني األطفال 
هو الهدف األول، والذي ال 
ميكن حتّققه إّلا إذا توّفرت 

يف احلضانة
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بتقليده.  فيقوم  اآخ���ر،  طفل  م��ن  نابية 

ل�سلوك  الحا�سنة  مراقبة  دور  ياأتي  وهنا 

الأطفال، ثم الأهل.

ثانياً: العمل على تنمية قدرات الّطفل 

العتماد  فيتعلم كيفية  والنف�سّية،  الذاتّية 

الهتمام  م�سوؤولية  ويتحّمل  نف�سه،  على 

على  والمحافظة  ال�سخ�سية،  بنظافته 

اأغرا�سه واأغرا�ص الآخرين.

و�سلوكيات  ع���ادات  اإك�����س��اب��ه  ث��ال��ث��اً: 

اإيجابية مثل التعّود على النظام، ومعرفة  

حقوقه ومراعاة حقوق الآخرين.

الأ���س��رة  بيئة  م��ن  اإخ���راج���ه  راب����ع����اً: 

والعائلة اإلى مكان اجتماعي اأو�سع، ي�سمح 

اآخرين  واأ�سخا�ص  اأطفال  مع  بالتعامل  له 

ذوي طبائع و�سلوكيات مختلفة.

البتعاد  فكرة  على  تعويده  خام�شاً: 

طبيعيًا  بها  تعّلقه  يجعل  ما  وال��دت��ه،  عن 

واأخّف وطاأة، في�سبح اأكثر تقبُّاًل لمرحلة 

دخوله اإلى المدر�سة لحقًا.

وقد تطّرقت الباحثة اإلى �سرورة اأن ل 

تتجاوز �ساعات اإبعاده عن والدته 

الأربع �ساعات يوميًا؛ نظرًا 

الحنان  اإل���ى  لحاجته 

والرعاية والتي ل يمكن 

اأن تفوقها حاجة اأخرى.

كما راأت �سم�ص الدين اأّنه من الخطورة 

بمكان و�سع الأطفال في الح�سانات غير 

والبيئية  ال�سّحية  ال�سروط  الم�ستوفية 

والتربوية والترفيهية المطلوبة.

* م�ا�شفات الح�شانة
ورّدًا على ال�سوؤال الذي يطرحه معظم 

الح�سانة  اخ��ت��ي��ار  كيفية  ع��ن  الأه���ال���ي، 

الباحثة  ل��ح��ظ��ت  لأط��ف��ال��ه��م،  الأف�����س��ل 

ونظافتها  الح�سانة  م�ساحة  الدين  �سم�ص 

و�سالمة  و���س��ّح��ة  وتهوئتها،  واإ���س��اءت��ه��ا 

جّوها ومحيطها الداخلي والخارجي على 

���س��واء. مع ���س��رورة وج��ود م�ساحات  ح��ّد 

من  العديد  ممار�سة  للطفل  تتيح  مفتوحة 

الن�ساطات ال�سرورية لنمّوه.

ومن ال�سروري اأن يتوّفر في الح�سانة 

ال��ق��درات  تنّمي  التي  الّتربوية  الأل��ع��اب 

لالأطفال،  الح�سّية  والإدراك��ّي��ة  الذهنّية 

�سين  متخ�سّ وج��ود  �سرورة  عن  ناهيك 

ت��رب��وي��ي��ن، ون��ف�����س��ي��ي��ن واج��ت��م��اع��ي��ي��ن، 

تاأكد  ويجب  مجازين.  طبيين  وم�سرفين 

على  الح�سانة  دور  ح�سول  م��ن  الأه���ل 

اللبنانية،  ال��دول��ة  ِقبل  من  ترخي�ص 

وزارة ال�سّحة.
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شيعة جبل عامل 

ونشوء الدولة 

اللبنانية: 

إثبات للهوية 
وتمايز تاريخي

زينب الطحان

الدولة  ون�سوء  عامل  جبل  »�سيعة  في 

النهار(  )دار   »1943  -  1918 اللبنانية: 

ال�سلبي  ت��م��ارا  العراقية  الكاتبة  تر�سد 

اإرها�سات تكّون هوية ال�سيعة العاملية في 

لبنان على مدار عقدين، وذلك في ف�سول 

اأربعة:

- الف�شل االأول »ما قبل لبنان الكبير: 

خ�س�سته  بيروت«.  ولي��ة  في  عامل  جبل 

والأر�ص،  الإن�سان  للبحث في جبل عامل: 

العاملي،  والمجتمع  العاملي،  القت�ساد 

جبل  العاملي،  والمجتمع  الأول��ى  الحرب 

من  وغيرها  ال�سيا�سي،  والتمثيل  عامل 

العنوانين الفرعية.

»العام  عنوان  حمل  الثاني  الف�شل   -

الجنوبي«،  لبنان  اإل��ى  عامل  جبل   :1920
وي�سم:

اأواًل: الفو�سى والواقع ال�سيا�سي الجديد.

ث���ان���ي���اً: ت��ع��ري��ف ج��ب��ل ع��ام��ل ف��ي ال��دول��ة 

اللبنانية.

اإلى  »العبور  �سم  ال��ث��ال��ث  الف�شل   -

ال�سيا�سي  الن���خ���راط  م�����س��ال��ك  ل��ب��ن��ان: 

والديني«، بحثت فيه:

اأواًل: م�سالك النخراط ال�سيا�سي.

الجانب  الن��خ��راط:  م�سالك  ث��ان��ي��اً: 

الديني.

الجانب  الن��خ��راط:  م�سالك  ث��ال��ث��اً: 

التعليمي.

التاريخ  وعنوانه:  ال��راب��ع  الف�شل   -

قراءة في كتاب
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اأربعة  �سم  لبنانية،  هوية  بناء  العاملي: 

محاور:

اأواًل: نحو م�ساواة تاريخية.

ثانياً: النموذج الماروني: التاريخ الوطني 

في المفهوم اللبناني.

والن�سخة  ال��م��ارون��ي  ال��ن��م��وذج  ث���ال���ث���اً: 

ال��رواي��ة  ع��ن  فيه  وتبحث  ال�سيعية، 

العاملية  والرواية  ال�سائدة،  ال�سيعية 

ال�سيعية المحددة.

رابعاً: العرفان وال�سحافة مراآة جبل عامل.

*لماذا هذه الحقبة؟
من  ينبع  الحقبة  هذه  الكاتبة  اختيار 

لبنان  دول��ة  اإع��الن  اأ�سا�سيين:  معطَيين 

التاريخي  والعمق   ،1920 ال��ع��ام  الكبير 

مجال  داخل  عامل  جبل  ل�سيعة  والثقافي 

ج��غ��راف��ي ح��ّول��ه��م م���ن م����دار ال��خ��الف��ة 

العثمانية اإلى »لبنان العربي«.

العربية  الأدبيات  في  تتمثل  المفارقة 

»اأه��م��ل��ت  ال��ت��ي  واللبنانية  والإ���س��الم��ي��ة 

»طائفة  باعتبارهم  ع��ام��ل«  جبل  �سيعة 

كثيفة  معرفية  مفاتيح  ثمة  هام�سية«. 

م�سيرة  في  عنها  الك�سف  يمكن  الدللة، 

على  اعتمدت  التي  ال�سلبي  العامليين. 

و�سهادات،  ومراجع  ومخطوطات  وثائق 

لم�ست الق�سم الأكبر من وعي �سيعة جبل 

عامل لذاتهم ولالآخر ع�سية انهيار الرجل 

وتدرجهم  العثمانية(  )الدولة  المري�ص 

في ا�ستنها�ص هويتهم عبر لبنان الجديد.

المن�سّيين  �سيعة جبل عامل  اأن  ورغم 

ال�سلطنة  مع  القرار  �سّناع  من  يكونوا  لم 

ثقافيًا  حيزًا  بنوا  لكنهم  بقليل،  وبعدها 

و�سيا�سيًا اأدخلهم التاريخ. وهكذا، اأ�س�سوا 

الفترة  قبل  م��ا  اإل��ى  يعود  معار�سًا  اإرث���ًا 

الممتدة من 1920 حتى 1943.

اإلى  والن�شمام  اله�ية  *ت�شّكل 
لبنان الكبير

للم�سهدية  العراقّية  الباحثة  ت��وؤّرخ  ل 

ال�سيا�سّية عند �سيعة جبل عامل فح�سب، 

والديني  القت�سادي  الف�ساء  تحّدد  بل 

والجتماعي الذي بلَور معالم هذه الهوية. 

على  اإطاللتها  تكّثف  ذل��ك،  جانب  اإل��ى 

العاملية  ال��م��دار���ص  ف��ي  التعليم  ط���رق 

الثقافية،  ال��وج��وه  اأب���رز  وع��ل��ى  النائية، 

واأبرزها »الثالثي العاملي« ال�سيخ �سليمان 

جابر  ومحمد  ر�سا  اأحمد  وال�سيخ  ظاهر 

من  »اأول  هم  المثقفون  ه��وؤلء  �سفا.  اآل 

تكلم في جبل عامل عن وطن عربي ودولة 

عربية«، من دون اأن يتاأخروا عن »اللتحاق 

بالخطاب القومي«.

ب��داأت  اإل��ى لبنان،  ب��ي��روت  م��ن ولي��ة 

الندماج  حركة  العاملّية  ال�سيعّية  الهوّية 

لبنان  اإل��ى  الن�سمام  الفتية.  الدولة  في 

ال�سيعية  الهوّية  اأمام  الطريق  مّهد  الكبير 

دع��اة  اأي  الآخ����ر،  ذاك  ل��ك��ن  ال��ع��ام��ل��ي��ة، 

مي�سال  بينهم  وم��ن  اللبنانّية،  القومّية 

���س��ي��ح��ا، ل��م ي��ن��ظ��روا اإل����ى ذل���ك ال��ج��زء 

رغم أن شيعة جبل عامل 
املنسّيني مل يكونوا من صّناع 

القرار فقد بنوا حّيزاً ثقافيًا 
وسياسيًا أدخلهم التاريخ
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اإّل من خالل الروؤية البرجوازية  الجنوبي 

اإن  وه��م  التعّددية.  اح��ت��واء  ترف�ص  التي 

تلميحاتهم  تاأتي  ما  فغالبًا  اإليها،  اأ�ساروا 

مجتزاأة اأو على �ساكلة الأدب ال�ست�سراقي. 

ال�سياق، لم يكن جبل عامل في  وفي هذا 

المنظور اللبناني، كما توؤكد ال�سلبي، قاباًل 

لحتواء ال�سيعة.

تاريخه���م  ف���ي  عام���ل  جب���ل  �سيع���ة 

المن�سي، كانوا على تما�ص ووعي بهويتهم، 

المت�سعب���ة،  بمعاني���ه  الحرم���ان  اأّن  اإّل 

منعه���م من تكوين نخب���ة �سيا�سية. وطوال 

تعاق���ب الخالف���ات عل���ى دي���ار الإ�سالم، 

ظّل���وا يمار�س���ون ا�ستراتيجي���ة المعار�سة 

للظلم م���ن بوابة الأئمة والم�سايخ. وحالما 

اأ�سبح���وا على احت���كاك بلبنانه���م، �سلكوا 

مدارج النخراط على الم�ستويات الدينية 

وال�سيا�سية والثقافي���ة. مع الإ�سارة الى اأّن 

العت���راف الر�سمي بالمذه���ب الجعفري 

في الع���ام 1926، واإن�س���اء محكمة التمييز 

الجعفرية، كانا بمثابة المدماك الأول لما 

ت�سميه ال�سلبي »ال�سياق التنظيمي«.

»���س��ي��ع��ة ج��ب��ل ع��ام��ل ون�����س��وء ال��دول��ة 

تاريخ  ع��ن  تو�سيحات  ي��ق��دم  اللبنانية« 

الف��ت��راق  اإل���ى  ج����ذوره  ت��ع��ود  م�ستبعد، 

المبكر.  الإ���س��الم  طبع  ال��ذي  ال�سيا�سي 

عدة  فيها  التو�سيحات  ه��ذه  كانت  واإن 

اإ�سكاليات وقعت فيها ال�سلبي.

ال�شيعي  الج��ت��م��اع  *مفارقة 
تالحقه حتى الي�م

توليفة  ع��ل��ى  الكبير  ل��ب��ن��ان  �����ص  ت��اأ���سّ

�سلطة  ت��دي��ره  ط��وائ��ف��ي  مجتمع  خ��ا���س��ة: 

على  ال��الح��ق  ا�ستقالله  وق���ام  طائفية. 

غربي.  بوجه  عربي  اأي�سًا:  خا�سة  ثنائّية 

اأزم��ة  التاأ�سي�ص  توليفة  تف�ّسر  حين  وف��ي 

الطوائف،  م�سالح  بين  المعّلقة  ال��دول��ة 

الهوية  م���اأزق  ال�ستقالل  ثنائية  وتف�سر 

الملتب�سة المتماهية مع »وطن« على قيا�ص 

ووجوهها  الفئوية  بم�سالحها  الطوائف، 

اأو  المعّلقة  الدولة  كانت  واذا  المتعددة. 

الطائفي  للتناف�ص  نتيجة طبيعية  الموؤّجلة 

في  الحا�سل  اللتبا�ص  فاإن  ال�سلطة،  على 

المعاني  تعدد  اإل��ى  ب��دوره،  يرجع،  الهوّية 

الهوّية  تبقى  بحيث  ب��ال��وط��ن،  الخا�سة 

الوطنّية الجامعة اإ�سكالّية مقيمة ومتوارية 

خلف المنازعات الأهلية اللبنانية.

الهوية  ال��ت��ب��ا���س��ات  ت��خ��ت��زل  وه��ك��ذا، 

اللبنانيين  تعقل  ف��ي  را���س��خ��ة  اإ�سكالية 

طائفة  ك��ل  ت�سقط  حيث  ال��وط��ن  لمعنى 

الوطنية،  للهوية  وعيها لذاتها على �سورة 

ما  بقدر  وطنية،  اأي  كذلك،  تكون  والتي 

وح�س�ص  م�سالح  م��ع  وت��ت��م��اه��ى  77تمثل 
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نوعية عالقتها  وفي  تلك  اأو  الطائفة  هذه 

ا�ستمرارها.  وي�سمن  يغذيها  »خ��ارج«  مع 

وم��ث��ل��م��ا ت��ن��ه��ل ال��ط��وائ��ف ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة من 

تغرف  هوياته،  ثوابت  الخا�سة  تواريخها 

الأهلية  ال��م��ن��ازع��ات  م��ن  ال��ه��وي��ات  ه��ذه 

الإ�سكالية  م�سوغات  الخارجية  وال��ولءات 

اتفاق  دون  دائ��م��ًا،  وت��ح��ول  ح��ال��ت،  التي 

اللبنانيين على هوية وطنية جامعة.

على  الإ���س��ك��ال��ي��ة  ه���ذه  تن�سحب  واإذ 

مفارقة  ف��اإن  كلها،  اللبنانية  الجماعات 

وهويته  لذاته  وتعّقله  ال�سيعي،  الجتماع 

الوطنية، تكمن في تخ�س�سه وحده، دون 

لبنانيته، وهي  غيره، بتهمة »النق�ص« في 

في  الق�سري  انخراطه  منذ  لزمته  تهمة 

وهو  حتى  تفارقه  ولم  الكبير،  لبنان  دولة 

لبنان  عن  دفاعًا  والأرزاق  الأرواح  يقدم 

الكبير نف�سه، وفي معزل عن �سوابية هذه 

تخ�سي�سها  في  الكامنة  والغايات  التهمة 

لم  الآخ��ري��ن  »لبنانية«  ف���اإن  »ال�سيعي« 

ما  بقدر  واحدة  دفعة  وعيهم  على  ت�سقط 

تدرجت و�سط متغيرات داخلية وخارجية.

ع����دم  ي�������ش����ب���ه  *اإن�شاف 
الم��ش�عية

الكاتبة  حاولت  الأخير  الف�سل  وف��ي 

من  �ص  ُهمِّ ال��ذي  ال�سيعة،  تاريخ  اإن�ساف 

قبل الموؤرخين اللبنانيين في تلك الحقب 

باأنه كان �سراعًا على  التاريخية، وت�سفه 

الفكرية  الإره��ا���س��ات  واأن  لبنان،  تاريخ 

ال�سيخ  مذكرات  في  باكرًا  ت  تبدَّ العاملية 

في  المقالت  ع�سرات  ف��ي  ر���س��ا،  اأح��م��د 

�سليمان ظاهر  لل�سيخين  »العرفان«  مجلة 

واأح���م���د ع���ارف ال���زي���ن، وف���ي ال��م��واق��ف 

وغيره  الأمين  مح�سن  لل�سيد  ال�سيا�سية 

من القيادات ال�سيا�سية والدينية في جبل 

عامل، من حركة المقاومة في العام 1920، 

»الع�سابات  عليها  يطلقون  كانوا  والتي 

الأب��رز  المجموعات  وك��ان��ت  الم�سلحة«، 

خنجر  اأده���م  ال�سهيدين  مجموعة  ه��ي 

تخفي  الكاتبة  كانت  واإن  حمزة.  و�سادق 

دوافع وجود هذه »المجموعات« التي اأطلق 

»الع�سابات«،  ت�سمية  عليها  الح��ت��الل 

اأنها كانت موجهة �سد  النظر عن  وتغ�ص 

الحتالل الفرن�سي و�سد تق�سيم المنطقة 

لبنان  دولة  اإلى  عامل  جبل  و�سم  العربية 

وقيادة  عامل  جبل  علماء  اإن  اإذ  الكبير. 

المقاومة اآنذاك كانوا مع �سم جبل عامل 

اإلى �سورية الكبرى. من هنا يكت�سب موؤتمر 

وادي حجير في ذلك العام نف�سه، 1920، 

ميزة اأنه كان ال�سعلة التي حددت المنارة، 

الثالثة،  العلماء  ذهب  عندما  خ�سو�سًا 

الح�سين  وعبد  الأم��ي��ن،  مح�سن  ال�سادة 

�سرف الدين، وعبد الح�سن نور الدين اإلى 

الأمير في�سل. 

اإن  بقولها:  الكاتبة  ا�ستدركت  واإن 

نقطة  �سكل  الكبير  لبنان  دول���ة  اإع���الن 

المناطق  �سكان  ل��دى  اأ�سا�سية  انعطاف 

وقعت الكاتبة يف مغالطات 
تاريخية رمبا ألنها ليست 

مّطلعة مبا يكفي على الفكر 
الشيعي

قراءة في كتاب
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والأق�����س��ي��ة ال��م��ل��ح��ق��ة ح��دي��ث��ًا ب��ال��دول��ة 

�سيا�سية  هوية  �سياغة  لجهة  الجديدة، 

وثقافية ووطنية وابتداعها. وما حدث مع 

الطائفة ال�سيعية، في تلك الأثناء بعد العام 

1920، اأنها مالت اإلى كتابة تاريخها باتجاه 
ما و�سفته »علمنة هذا التاريخ وكتابته من 

وا�ستتباعًا  ال�سيعية،  الدينية  اأبعاده  خارج 

الكتابة  ه��ذه  اأن  تق�سد  وه��ي  الكونية«. 

ويتداخل  لبناني،  م��رك��زي  بعد  لها  ك��ان 

كتابات طائفية  مع  النزاع  اأو  ال�سراع  مع 

يتحدد  الكاتبة،  ب���راأي  وب��ذل��ك،  مقابلة، 

النخراط  خطوات  من  اأكيد  جانب  اأي�سًا 

اأن  باعتبار  اللبنانية،  الدولة  في  العاملي 

وعيًا   ،1920 العام  في  اكت�سبوا،  ال�سيعة 

من  وذات��ي��ة  عمقًا  اأكثر  ك�سيعة،  لذاتهم 

محقة  الكاتبة  كانت  واإن  ال�سابق.  وعيهم 

اإعالن  التاريخ،  هذا  بعد  ال�سيعة  اأن  في 

الأكثر  الطائفة  باتوا  الكبير،  لبنان  دولة 

على  ولقدرتها  ومتطلباتها  لذاتها  اإدراك��ًا 

حفاظًا  التاريخية  ال��ظ��روف  مع  التكيف 

على وجود الطائفة. فما قام به �سيعة جبل 

الأو���س��اع  مع  تعاطيهم  طريقة  اأن  عامل 

دراماتيكي  ب�سكل  تغيرت  بهم  المحيطة 

ياأخذ بعين العتبار  التحولت الهائلة التي 

حدثت، من انهيار المبراطورية العثمانية 

وتفتت المنطقة اإلى دويالت، و�سم جبلهم 

لبنان  »دول��ة  ي�سمى  ما  اإل��ى  عنهم  رغمًا 

يغّلب  فرن�سي«  »ان��ت��داب  بحكم  الكبير«، 

ال��دول��ة  �سفوف  ف��ي  ال��م��ارون��ي��ة  الطائفة 

اإلى  بالت�سكل،  اأخ��ذت  التي  وموؤ�س�ساتها 

تم  اأن  جرى  فقد  ال�سنية.  الطائفة  جانب 

تتخلى  اأن  الطائفتين  هاتين  بين  التفاق 

الأوروبي،  الخارجي  الدعم  المارونية عن 

على  الحنون،  الأم  بفرن�سا  ال�ستقواء  اأي 

طلب  عن  )ال�سنة(  الم�سلمون  يتخلى  اأن 

الن�سمام اإلى �سورية الكبرى.

عملوا  اأن��ه��م  ف��ي  محقة  ه��ي  هنا  م��ن 

ال�سابقة  مكانتهم  في  النظر  اإع��ادة  على 

�سوء  في  بعامة،  التاريخية  الحركة  من 

�سمن  ين�سب  ج��دي��د  مو�سوعي  متغير 

الطراد التاريخي لحركة الطائفة ودورها 

يوؤمنون  مما  المرحلة  هذه  في  المركزي 

للولي  التمهيد  حركة  م��ن  ج��زء  اأن��ه��م  ب��ه 

الكاتبة  حاولت  كما  ولي�ص   ،| المنتظر 

ال�سرب  خ���ارج  ك��ان��وا  وك��اأن��ه��م  اإث��ب��ات��ه، 

اأن  قبل  اإليه  الن�سمام  وحاولوا  اللبناني 

اإن  وه��ي  »ال��ذات��ي��ة«.  تاريخّيتهم  يفقدوا 

التاريخية،  المغالطات  ه��ذه  ف��ي  وق��ع��ت 

على  يكفي  بما  لي�ست مطلعة  ربما  فالأنها 

ير�سم  من  نف�سه  هو  الذي  ال�سيعي  الفكر 

79اأفق الهوية للطائفة.
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ن�شرين اإدري�ض قازان

الإ���س��الم��ي��ة  ال��م��ق��اوم��ة  ن��ع��ت  حينما 

في  م�ساركته  بعد  ر���س��ا،  علي  ال�سهيد 

منطقة  في  الإ�سرائيلي  للعدو  الت�سدي 

معه  ق�سوا  ممن  ال��رف��اق  ُذه��ل  الجنوب، 

في  جنب  اإل��ى  جنبًا  الحرب  اأي��ام  اأق�سى 

معه  تقا�سموا  وَم��ن  الجنوبية،  ال�ساحية 

شهيد الوعد الصادق علي حاتم رضا
)رضوان(
اسم األم: أميرة حمام

محل الوالدة وتاريخها: جبشيت 
 1975/03/12

الوضع العائلي: متأهل وله ابنة
رقم السجل : 329

محل االستشهاد وتاريخه: 
صريفا 2006/08/12

أمراء الجنة
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تاريخ قريته المقاومة،  فا�ستد عوده على 

من  وكان  بالدماء،  �ُسقيت  التي  المواقف 

لأن��ه  بالمقاومة  يلتحق  ل��م  ال��ذي  الجيل 

حر�ص  ال��ذي  المنزل  فبين  رحمها.  وليُد 

الخم�سة  بناتهما  تربية  على  الوالدان  فيه 

والأخ���الق  القيم  على  ال��وح��ي��د  وابنهما 

وُح��ّب  الجهاد  ن�سيُب  ك��ان  الإ���س��الم��ي��ة، 

ال�سالة  على  كالتاأكيد  فيها  المقاومة 

والأمور العبادية.

ولم ُيف�سد الدلل خ�سلًة في علي، بل 

حّمله  ما  على  اإ�سافية  م�سوؤولية  اعتبره 

�سافر  اأن  فبعد  م�سوؤوليات،  م��ن  لنف�سه 

عباءة  علي  ارت��دى  خ��ارج��ًا،  للعمل  وال��ده 

َغر  �سِ على  وك��ان،  غيابه،  في  البيت  رجل 

على  ويحر�ص  واأخواته،  باأمه  يهتمُّ  �سّنه، 

اأن ل ي�سعرن، ولو للحظة، بغياب الوالد اأو 

الحاجة لرجل يعتمدَن عليه.

... على يديه *ف�ٌج ك�شفيٌّ
التي  الكثيرة  الن�ساطات  �ساحَب  كان 

وبع�سها  حياته،  ف��ي  بع�سها  ع��ن  ُك�سف 

كان  فقد  ا�ست�سهاده،  بعد  ُك�سف  الآخ���ر 

الجامعة  في  التربوية  التعبئة  في  م�سوؤوًل 

فوجًا  �����ص  اأ���سّ م��ن  اأول  وك���ان  اللبنانية، 

منطقة  في   | المهدي  الإم��ام  لك�سافة 

عندما  والدته  تفاجاأت  وقد  الم�سيطبة، 

له  اأق��ي��م  تكريمي  حفل  ف��ي  بذلك  علمت 

حين  واكبته  اأنها  رغم  ا�ست�سهاده،  ُبعيد 

م�سجد  في  �سبابه  وقتًا طوياًل من  اأم�سى 

لأر�سّية  يوؤ�س�ص  ك��ان  حيث  الم�سيطبة، 

دينية لفتيٍة خاف عليهم من اأزقة الدنيا، 

ومن تلّون الدين فيها.

التنقل  وت�����س��ارك��وا  ال�سعبة  ال�����س��اع��ات 

وكاأنه  �سعروا  الخطر؛  قلب  ف��ي  المتعب 

اإلى الجنوب على حين  امتطى الم�ستحيل 

التي  الحرب  فترة  م�ستغاًل  منهم،  غ��ّرة 

الحرب،  فلول  والقوانين؛  الأنظمة  ُت�سقط 

ل مكان له ل في المحاور المتقدمة ول في 

لوالديه،  وحيد  �سبي  لأنه  المعارك،  قلب 

وكيف اإذا ما كان والده قد توفي قبيل فترة 

ق�سيرة جدًا من الحرب؟!

*في ركب المرتفعين
ولكن َمْن يعرف علّيًا جيدًا؛ يدرك اأنه 

من غير المن�سف للحرب التي ترفُع بع�سًا 

اإلى جنان اهلل عّز  وال�سفوة  الُخّل�ص  من 

وجّل، اأن تطوي اأيامها، دون اأن يكون علي 

من ركب المرتفعين.

الجنوب،  من  له  الأخير  الت�سال  في 

قال اإن كل �سيء �سينتهي بعد ع�سرة اأيام، 

بعد  الحرب  انتهت  فقد  قاله،  ما  و�سدق 

ع�سرة اأيام بال�سبط، وكان هو من الذين 

ارتفعوا �سهداء في يومها الأخير.

اختزن في وجدانه  بلدة جب�سيت  ابن 

كان، على ِصَغْر سّنه، يهتمُّ بأمه 
وأخواته، ويحرص على أن ال 
يشعرَن ولو للحظة بغياب 

الوالد أو احلاجة
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كان  والمهّذب  وال��ودود  الهادئ  الفتى 

يكاد  حتى  الحق،  مواقف  في  ج��دًا  عنيدًا 

التي حملت  ال�سخ�سية  بهذه  يتحّير  المرُء 

�سفات مت�سادة، فال�ساب الخجول ُيفاجئك 

بطالقة حديثه وجراأته و�سرعة تعّرفه اإلى 

لكل  المحّرك  كان  الجامعة  في  الآخرين. 

والمحاور  الأفكار،  لطرح  المبادر  ن�ساط، 

والمثقف. ل يخلو نقا�ٍص من وجوده. فكان 

ياأ�سر من حوله بدّقة تعبيره، وكيفّية ربطه 

وتحليله لالأمور. لذا توّقع الجميع له النجاح 

ولكن  ت��خ��ّرج��ه،  بعد  الإع��الم��ي  عمله  ف��ي 

الإعالمية  ف�ساحته  التوقعات،  فاجاأ  علي 

عن  ج��دًا  بعيد  مكان  ف��ي  كانت  الخا�سة 

العمل في عدٍد  الأ�سواء. فقد ُعر�ص عليه 

يكن  ل��م  ولكنه  الف�سائية،  ال��ق��ن��وات  م��ن 

�ساحة  عن  للحظة  يبعده  مكان  في  ليعمل 

المواجهة، فعناده اأم�سى �سالح في طريق 

اإل��ى  اأو�سله  ال��ذي  ه��ذا  ورب��م��ا  المقاومة، 

لنف�سه  واأوج��د  القوانين،  فك�سر  ال�سهادة، 

مكانًا رحبًا حيُث ل يجب اأن يكون، فوحيد 

من  ب���دلل  يحظى  اأن  يعجبه  ل��م  وال��دي��ه 

المقاومة  في  خدمته  تكون  واأن  اآخ��ر،  نوع 

واإن  الجدران،  وبين  المكاتب  في  تنح�سُر 

يفرد  اأن  اأ�سّر  بل  جهاده،  مكاٍن  لكل  كان 

وبين  الجبال  ف��ي  المجاهدين  م��ع  روح��ه 

الوهاد.

*الر�شا�ض والقلم
  ب��ع��د ت��خ��رج��ه م���ن ك��ل��ي��ة الإع�����الم 

بين  نف�سه  اأ���س��م��ى  كما  »ر���س��وان«  ُع���رف 

و�سراحة  وجهه،  بب�سا�سة  المجاهدين، 

فكان  المجاهدين،  خدمة  اأحّب  �سريرته، 

يتحّير كيف يقوم بعمله وعمل غيره اأحيانًا، 

منعه  العمل  اإل��ى  واندفاعه  ن�ساطه  كثرة 

من الركون اإلى الهدوء والراحة، وا�ستطاع 

قلب  اإل��ى  ي�سل  اأن  وتجّلده  �سبره  بطول 

�سمتًا  المعارك  اإلى  معه  فحمل  المحاور، 

ع�سقه  عن  ناهيك  عميقًا،  وتفّكرًا  طوياًل، 

يرزقه  اأن  اهلل  �ساأل  طالما  التي  لل�سهادة 

اإّياها، حتى عندما اأّدت اأمه فري�سة الحّج 

اأو�ساها اأن تدعو له بذلك، وهو يدرك كم 

كان  ولكنه  الأم،  على  الأم��ر  ه��ذا  ي�سعب 

يحمل  اأن  الإن�سان  على  اأن  يذّكرها  دائمًا 

.R في قلبه �سبر اأهل البيت

ربط علي اأوا�سر كل تف�سيل في الحياة 

وك��ان  اإل  �سيئًا  ي��رى  يكاد  ف��ال  بالجهاد، 

الجهاد قبله وبعده.

ال�سباب على اللتحاق  وكما كان يحثُّ 

العلم  باأهمية  ي��ذّك��ره��م  ك��ان  بالمقاومة 

ي�ساوي   اأح��ي��ان��ًا  ال��ق��ل��م  فحبر  وال��ت��ع��ل��م، 

الر�سا�ص. 

لم يهتم علي ب�سوؤون الدنيا ومظاهرها، 

الثمن  غالية  بهدايا  حظي  ال��ذي  فال�ساُب 

ويبادر  ثياب وغيرها، كان يزهد فيها  من 

اأمه  ت�ساأله  وعندما  لرفاقه،  اإهدائها  اإلى 

لأن��ه  بب�ساطة  يجيبها  ذل���ك،  �سبب  ع��ن 

يخجل من ارتداء �سيء غالي الثمن فيما ل 

أمراء الجنة
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ي�ستطيع رفاقه ذلك.

اأ���س��م��اه��ا  ب��ط��ف��ل��ة  ورزق  ع��ل��ي  ت����زوج 

ولم  �سعادته،  اخت�سرت  اأحرف  »فاطمة«، 

والدرا�سية  العملية  التزاماته  كثرة  توؤثر 

على عالقاته الجتماعية، فكان يخ�س�ُص 

وق��ت��ًا ل��وال��دي��ه، ولأخ��وات��ه، ووق��ت��ًا لزوجته 

وابنته، ول�سدة حبه للتعلم اتفق مع زوجته 

اأن تهتم باإنهاء درا�ستها الجامعية ولو على 

له،  تركها  اأو حتى  المنزل،  اأعمال  ح�ساب 

تكريم  في  هو  به  حظي  بما  تحظى  وحتى 

�سماحة  من  ال�سهادة  وت�سلُّم  الخريجين، 

ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل )حفظه اهلل(.

*نافذة التائقين اإلى العروج
�سبيل  ف��ي  و�سيلة  ي��ع��دم  ل  ع��ل��ّي  ك��ان 

يُد  امتدت  وعندما  والديه،  عن  التخفيف 

ف��راغ��ًا  ت��رك  ال���ذي  الأب  واأخ���ذت  المنية 

الوحيد  هّمه  �سار  الب��ن،  قلب  في  كبيرًا 

اأم��ه واأخ��وات��ه، وك��ان  التخفيف م��ن ح��زن 

ذلك قبيل عدوان تموز بفترة ق�سيرة جدًا، 

و�سرعان ما انقلبت موازين الحياة، و�سار 

الموت ين�سر جناحيه فوق كل بقعٍة مقاومٍة 

في لبنان. 

للتائقين  اأم���ل  ن��اف��ذة  ال��ح��رب  ك��ان��ت 

للعروج، وكان علي اأحدهم. فق�سى معظم 

ال�ساحية  يدافع عن  الخطر  قلب  وقته في 

الجنوبية، يتحّين فر�سة الطمئنان اإلى اأمه 

واأخواته وزوجته وطفلته، ثم يعود اإلى حيث 

اأخ��رى.  بعد  واح��دة  ُتق�سف  التي  الأبنية 

علي  عّر�ص  اأ�سدقائه  اأحد  مر�ص  وحينما 

نف�سه للخطر ال�سديد من اأجل تاأمين الدواء 

والماء له، في وقت كانت تتعر�ص ال�ساحية 

لأق�سى ال�سربات ال�ساروخية.. وفي الوقت 

المجاهدين  ليكون �سمن  ي�سعى  كان  ذاته 

تع�ّسر  ورغ���م  ال��ج��ن��وب؛  اإل���ى  المتوجهين 

عطي الإذن 
ُ
الأمور كان يدعو اهلل، وحينما اأ

انق�سع حزُن  بموا�سلة الجهاد في الجنوب 

وجهه، فوّدع اأمه وزوجته وطفلته ال�سغيرة. 

وكان قلبه قد �سبقه اإلى ذلك التراب الذي 

رك�ص عليه، يدافع عنه باإطالق ال�سواريخ، 

فاإذا ما اأعلن وقف اإطالق النار، مع اإطالق 

اأكف  في  نف�سه  تململت  الأخيرة  ال�سليات 

يرّد  ل  وجل  عز  اهلل  ولكن  البقاء،  ح�سرة 

دعاء رجل �سادق، م�سى اإلى �ساحة الحرب 

كي ل يعود، بل لي�سعد اإلى ال�سماء.
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كلمة اإلى ملك الم�ت

عزَّ  اهلل  اأم��ر  ذ  منفِّ يا  عليك  ال�سالم 

وجل.

زمن،  منذ  �سِحبُتَك  قد  العزيز  اأيها 

واأن��ا لم اأخ��ف منك ي��وم��ًا، لأن��ه ل يخاف 

من  اأم��ا  اأن��ف��ه،  َحتف  يموت  من  اإل  منك 

المع�سوم  ق��ال  كما  فهو  بال�سهادة  اأيقن 

اأُيفتُن عند موته؟  حين �ُسئل عن ال�سهيد: 

راأ�سه  ف��وق  ال�سيف  ببارقة  »كفى  ف��ق��ال: 

فتنة«.

قبل  ا�ستاأذنته  بمن  عليك  اأق�سم  لذا 

قب�ص روحه – ر�سولنا الأكرم P – اأن 

من  ل�سيء  لأو�سي  ل  باقترابك،  ت�سعرني 

لأ�سلِّم  اأمهلني  بل  اأح��دًا،  َع  لأَودِّ اأو  الدنيا، 

عليك  واأق�سم  كما   ،Q الح�سين  على 

بل  ل�ساني،  من  روح��ي  بقب�ص  تبداأ  ل  اأن 

اآخر ما ينطفئ مني، ودعني لآخر  اجعله 

لحظة اأقول: »يا علّي«.

الآن طاب لي الموت...

اإلهي و�سيدي ومولي، لك ال�سكر على 

ما ُتنِعُم به علينا كلَّ لحظة، وكّلما قلنا لك 

ال�سكر ا�ستوجب علينا اأن نقول لك ال�سكر. 

اإلهي قد تف�سلت عليَّ بزيارة �سادتي اأئمة 

الورى في العراق واأنا اأعرف اأن هذا توفيق 

وال�سكر  الحمد  فلك  منك،  ورعاية  خا�ص 

على ذلك. اإلهي اأق�سم عليك باأحّب الخلق 

لي  وتغِفَر  ت�سامحني  اأن  واآله  اإليك محمد 

بمحّبتي  وجرمي  ظلمي  كثير  عن  وتعفو 

في  اأطمعتني  اإل��ه��ي   .R محمد  لآل 

عفوك ول عذر لي في ذلك، بل لك الحّجة 

محّبتي  اأن  اأعرُف  واأنا  علّي،  وكاملًة  تامًة 

عندك  م�سوؤولية  اإّل  تزيدني  ل  لآل محمد 

فال  ذنوبي،  وَكُثَرت  الأم��ل  عليَّ  طال  وقد 

لل�سهادة  اإّن  اإلهي  ال�سهادة.  اإّل  يمحوها 

اأهلها واأنا ل�ست منهم، لكّن اأملي بكرمك 

اأقنعني  ينقطع  ل  الذي  وفي�سك  وج��ودك 

في  متاأخرًا  كنت  ول��و  بيدي  �ستاأخذ  اأن��ك 

ال�سير اإليك. اإلهي اإْن لم توفق لل�سهادة اإّل 

إني الشهيد... 
سأكون يوماً ما أريد
)*(

من خ�اطر ال�شهيد حممد مهدي مرت�شى

تسابيح شهادة
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َرت  ب�سَر قلُبُه وَق�سُ
َ
المخل�سين فمن لمن اأ

تحرمني  اأن  ب��ك  ظّني  م��ا  �سّيدي  ي���داه. 

حاجًة اأفنيُت عمري في طَلِبها ِمنك، فاإن 

لالإجابة  اأه��لٌ  فاأنت  عاء  للدُّ اأه��اًل  اأكن  لم 

ويطمئنني اأنََّك �ست�ستجيُب لي دعوتي لأنك 

�سمحت لي بالمداومة على طلبها، واأنا ما 

طلبتها  موقٍف  كل  في  اإّياها  اأ�ساألك  فتئُت 

 Q الأمير  مرقد  راأي��ُت  ما  اأّول  منك، 

اأب��ي  �سريح  وع��ن��د  الح�سين  ق��ّب��ة  وت��ح��ت 

الف�سل وعند ال�سهداء اأ�سحاب الح�سين. 

فال  اأب���دًا،  الدنيا  متاع  اأ�ساألك  ل  �سّيدي 

تجعل اأجري اأجر من َعَبَد �سواك.

ذنوبي  واحجب  لي  اغفر  ورب��ي،  اإلهي 

اأنها  اأعلم  فاأنا  الزمان،  �ساحب  قلب  عن 

اأن  اأعلم  واهلل  واأن��ا  اأع��داءه  وت�سّر  ت�سووؤه 

���س��روره اأح���ّب اإل��ي��ك م��ن ���س��رور اأع��دائ��ه. 

في  ال�سهادة  وارزقني  فيك  اقتلني  �سّيدي 

الع�سر  �ساحب  ن�سرة  وارزقني  �سبيلك 

والعودة في دولة اآل محمد R. وحين 

ا�ستر  القيامة،  ي��وم  وبينهم  بيني  تجمع 

علينا يا �ستار العيوب، ول تجعل جوارحي 

لأّن  النظر  ذن��وب  لي  اغفر  علّي.  ت�سهد 

 ،Q الموؤمنين  اأمير  مرقد  راأتا  عيني 

بذكر  مولع  لأن��ه  ل�ساني  ذن��وب  لي  واغفر 

.Q علّي بن اأبي طالب

لجبار  يقدمه  ما  مثلي  عدٌم  يمتلك  ل 

اإّل اأنك فتحت بابًا للتقّرب اإليك  ال�سماء، 

اأهواهم  اأنني  فا�سهد  محمد،  اآل  اأ�سميته 

واأب��غ�����ص ع���دّوه���م، دي��ن��ي وق��ل��ب��ي معهم 

ممن  اجعلني  اللهم  لهم  معّدة  ون�سرتي 

تنتقم به لهم ول ت�ستبدل بي غيري، اإنك 

الجواد الكريم.

اإل������ّي ي����دن����و  ذا  ال�����م�����وت  اأح�����������صّ 

���ا ف����ت����ج����ري دم�����ع�����ة م������ن م���ق���ل���ت���يَّ

ال����و�����س����ّي وح��������ق  ل  ل�������خ�������وٍف؟ 

اأي��خ�����س��ى ال���م���وت م���ن ي���ه���وى ع��ل��ّي��ا

رج������وى اهلل  رج���������وت  ول����ك����ن����ن����ي 

���ا واأم����ن����ي����ت����ي ي�����ج�����ود ب����ه����ا ع���َل���يَّ

اأم���������وت وف������ي ����س���ف���اه���ي ي�����ا ع���ل���ّي

���ا ف���م���ع���ه ي�������س���ه���ل ال������م������وت ع���ل���يَّ

(*) ا�ست�سهد دفاعًا عن المقّد�سات بتاريخ 2012/5/20م.
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اإبراهيم من�ش�ر

*من الأمثال ال�شعبية
»الق�سّية فيها وما فيها«

ُيروى اأنه في �سنة 1935 ظهرت في لبنان ع�سابة خطيرة يقودها رجل. توّلى 

احترام،  بكّل  الن�ساء  يعامل  كان  اأنه  اإّل  ة،  المارَّ و�سرقة  الطريق  قطع  الرجل  هذا 

وُيقال اإنه كان ياأخذ من الأغنياء ويعطي الفقراء حتى اأحّبه النا�ص وتناقلوا اأخباره 

ب�سغف ممزوج بالخوف، ون�سجوا حوله الأ�ساطير. وحدث ذات يوم اأن رابط الرجل 

الأمن  رج��ال  فهّب  اأموالهم،  على  وا�ستولى  الماّرة  فاأوقف  الخردلة،  ج�سر  قرب 

الدور  و�سل  ولّما  المجاورة،  القرى  �سكان  ي�ستجوبون  وراحوا  المنطقة  تطويق  اإلى 

اإلى رجل ا�سمه اأبو حمد الحرفو�ص �ساأله المحّقق: هل تعرف اأين الرجل؟ فاأجاب 

بالنفي. ثمَّ �ساأله: اإذا عرفَت عنه �سيئًا فيما بعد فهل اأنت م�ستعّد اأن تخبر ال�سلطة 

عنه؟ فترّيث الحرفو�ص قلياًل ثّم اأجاب: »الق�سية فيها وما فيها«. فثارت اأع�ساب 

.
(1)

المحّقق واأمر بتوقيف الحرفو�ص بتهمة كْتم معلومات. ومن يومها ذهب قوله مثاًل

*من اأطهر الحديث
قال ر�سول اهلل P في حديث الدعاء: »... واغ�ِسْل َخَطاَي بماء الثلج والَبَرد«. 

م��اءاِن  لأنهما  فيها،  ومبالغًة  للطهارة  تاأكيدًاَ  بالذكر  وال��َب��َرد  الثلج  خ�ّص  واإنما 

الأرجل،  ُهما  تُخ�سْ ولم  الأي��دي  َتَنْلُهما  ولم  ُي�ستعمال  لم  ِخْلقتهما،  على  مفطوران 

ك�سائر المياه التي خالطت التراب وجرْت في الأنهار وُجِمَعْت في الحيا�ص. فكان 

.
(2)

الثلُج والَبَرُد اأحّق بكمال الطهارة« 

كشكول

 األدب

أدب ولغة
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*من اأقبح الكالم
ُتُكم  »َمَهمَّ للم�ست�سرقين:  زويمر  �سموئيل  ال�سهيوني  قاله  ما 

اأن ُتخرجوا الم�سلم من الإ�سالم لي�سبح مخلوقًا ل �سَلَة له باهلل، 

بعملكم  اأنتم  تكونون  وبذلك  بالأخالق،  تربُطه  َلَة  �سِ فال  وبالتالي 

وا في اأداء ر�سالتكم، فقد اأ�سبحُتم  هذا طليعة ال�ستعمار... ا�ستمرُّ

.
(4)

بف�سل جهادكم المبارك مو�سع بركات الرّب« 

* من اأجمل ما قراأت
»ملحمة  كتابه  مقّدمة  في  �سالمة  بول�ص  الكبير  الأدي��ب  قاله  ما 

اأق��ول  م��اذا  الح�سن  اأب��ا  »فيا   :Q علّي  الإم���ام  في  ق��ال  الغدير«، 

، واإّن �سعري َلَح�ساٌة في �ساحلك يا اأمير  فيك؟... حّقًا اإنَّ البيان َلَي�ِسفُّ

ْل هذه  بة بدم الح�سين Q الغالي، فتقبَّ الكالم، ولكّنها ح�ساة مخ�سَّ

.
(3)

َف قلمه بذكِرك« الملحمة وانظْر من رفارِف الُخلِد اإلى عاِجٍز �سرَّ

*من اأجمل الِجنا�ض
اللغة  في  عالمًا  العرب«  »ل�سان  ال�سهير  المعجم  �ساحُب  منظور  ابُن  كان 

ه  التفكُّ اإل��ى  ميله  على  ي��دلُّ  ال��ذي  �سعره  وم��ن  ون���وادر،  طرائف  وذا  والأدب، 

والنوادر:

الأراْك ِب�����وادي  ُج�����ْزَت  اإن  ��ُر ف��اْكب���اهلِل  ��َل��ْت ع��ي��داُن��ه ال��ُخ�����سْ وق��بَّ

م��ن بع�سها ع��ب��ِدَك  اإل���ى  ���واْكف��اب��َع��ْث  ����سِ ل���ي  م���ا  واهلل،  ���ن���ي،  ف���اإنَّ

والنكتُة – هنا – اأنه ا�ستعمل كلمة »�ِسواك« بمعنَيْين، فهي تعني: »غيُرَك« 

المجان�سة  هنا  ومن  الأ�سنان،  به  ُف  ُتَنظَّ الذي  العود  ذلك  »ِم�ْسواك«  وتعني 

.
(6)

اللفظّية الجميلة 

*من اأجمل ال�شعر
من كرامات ال�سيخ المفيد )ر�ص(، اأنه لّما مات رثاه �ساحب الع�سر والزمان 

الإمام المهدي | بهذه الأبيات، على ما قيل:

�����ُه َت ال���ن���اع���ي ب���ف���ق���ِدَك اإنَّ ع��ظ��ي��ُمل �����س����وَّ ال����ر�����س����وِل  اآِل  ع���ل���ى  ي������وٌم 

الثرى َج��دِث  في  ْبَت  ُغيِّ قد  كنَتَ  ف���ال���ع���دُل وال���ت���وح���ي���ُد ف��ي��ك ُم��ق��ي��ُماإن 

(5)وال���ق���ائ���ُم ال���م���ه���ديُّ ي���ف���رُح ك��لَّ��م��ا
علوُم ال���درو����ِص  م��ن  عليَك  ُت��ِل��َي��ْت 
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*من جذور الكالم
ترَك  لمن  »طوبى   :P النبّي  ق��ال  »ُط��وب��ى«؛ 

�سهوًة حا�سرة لموعٍد لم يَرْه«. ُطوبى: اأ�سُلها َطَوَب، 

وَب  الطُّ لأنَّ  العربية،  اللغة  في  باأ�سٍل  لي�ص  ولكّنه 

فلي�ست  ُطوبى  واأّما  العرب،  يعرفه  ل  الآجّر  بمعنى 

فُقلَبت  الطيِّب،  من  »ُفْعَلى«  كاأنها  الباب،  هذا  من 

تعالى:  وقوُله  الطاء.  ة على  ال�سمَّ لوجود  واوًا  الياء 

{ُطوَبى َلُهْم} )الرعد: 29( قيل: هو ا�سم �سجرة 

في  ُم�ستطاب  كّل  اإلى  اإ�سارة  هو  وقيل:  الجّنة،  في 

الجّنة من بقاٍء بال فناء، وعزٍّ بال زوال، وغًنى بال 

.
(7)

فقر 

*من المتقارب لفظًا ومعًنى
َوِطَئها،  َدْعثًا:  الأر�ص  وَدَعَث  �سَرَبها  الأر�ص:  به  َدَعَث  ُيقال:  وَدَع�َص«؛  »َدَعَث 

الِمْدَع�ص  والطريق  ودا�سه،  َوِطَئه  ال�سيَء:  وَدَع�َص  ال�سديد.  ال��وطء  هو  فالدعُث 

والمدعا�ص هو الطريق الذي يكثر المرور عليه.

ّي اأ�شُله ف�شيح *عامِّ
ف�سيحة  كلمة  وهي  »َهَمج«،  النا�ص  اأراذل  عن  بالعامية  نقول  »َهَمٌج«؛ 

البعو�ص  والَهَمج:  ال���دواّب،  �سغار  وال��َه��َم��ُج:  النا�ص،  من  ع��اع  ال��رَّ وتعني 

عا�ص،  اإذا جاع  لأنه  بذلك  البعو�ص  َي  �ُسمِّ وقيل:  َهَمٌج،  والجوع:  والذباب، 

 :Q واإذا �سبع مات. والواجدة َهَمَجٌة، وقد جاء في حديث الإمام علّي

ُة هي النملة ال�سغيرة،  ، فالذرَّ
(8)

ة والَهَمَجة«  ْدَمَج قوائم الذرَّ
َ
»�سبحان من اأ

والَهمجة هي البعو�سة، و�سبحان من اأدمج قوائمهما، اأي َمْن اأحكم َخْلقهما.

على  ومتعلم  رباني،  فعالم  ثالثة:  »النا�ص  اأي�سًا:   Q الإم��ام  وقال 

النا�ص  َرع��اَع   Q ه  ف�سبَّ  ،
(9)

ناعق«  كل  اأتباع  رع��اع  وهمج  نجاة،  �سبيل 

واأراذَلهم بالبعو�ص.

أدب ولغة
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لئاّل ت�سيع، �سالم الرا�سي، �ص17 و18.) 1(

ل�سان العرب، ابن منظور، ماّدة ثلج، ج2، �ص222.) 2(

ذكره���ا اأحمد الرحمان���ي الهمداني في كتاب���ه »الإمام علي بن ) 3(

اأبي طالب«، �ص372.

جذور البالء، عبد اهلل التّل، �ص75.) 4(

المقنعة، ال�سيخ المفيد، �ص21، موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي.) 5(

ل�سان العرب، م.�ص، ج1 �ص4.) 6(

بحار الأنوار، المجل�سي، ج66، �ص266.) 7(

نهج البالغة، خطبة 165.) 8(

نهج البالغة، من كالم الإمام 147.) 9(

ل�سان العرب، م.�ص، مادثة ثعجر.) 10(

م.ن، ج4، �ص121.) 11(

اله�ام�ض

*من اأجمل ال�شتعارة
.

(11)
َحُك ُجُدُر البيت«  »َت�سْ

البيت«.  ُج��ُدُر  ت�سحُك  لحمًا  ا�ستريُت  »اإذا  اأحاديثها:  في  العرب  تقول 

اإذا  يفرحون  الدار  اأهل  اأنَّ  القول  ومعنى  الحائط؛  وهو  جدار  جمع  وُج��ُدر: 

جميلة  �سعبيَّة  ا�ستعارة  وهنا  تفرح،  المنزل  جدران  اأّن  حتى  لحمًا،  ا�سَتَرْوا 

وت�سخي�ص.

*مفردة ثرية بالمعاني
»الجار«؛ من معانيها: الذي ُيجاورك َبْيَت َبْيَت – ال�سريك في العقار، ال�سريك 

من  َق��ُرَب  ما  ارة،  ال�سنَّ �سيء،  اأّي  ُيقا�سمَك  الذي  الُمقا�سُم  النار،  التجارة،  في 

ن في اأفعاله، الُمجير والُمعيذ اأو النا�سر، زوج  المنازل من ال�ساحل، المنافق المتلوِّ

المراأة لأنه ُيجيُرها ويمنُعها ول يعتدي عليها.

*من غريب اللغة
الأخ�����س��ُر  »يحمُلها  ي��ق��ول:   Q ع��ل��ّي  ل��الإم��ام  ح��دي��ث  ف��ي 

المْثَعْنِجُر«.

َثْعَجَر  ُيقال:  َثْعَجَر،  فعل  من   ، وان�سبَّ �ساَل  معناه:  »اْثَعْنَجَر«؛ 

هو  والُمْثَعْنِجُر   ، فان�سبَّ ه  �سبَّ اأي  فاْثَعْنَجَر،  وغيره  وال��دَم  ال�سيَء 

ال�سائل من الماء والدمع، وكذلك المْثَعْنِجُر: و�سط البحر؛ وهو اأكثر 

مو�سع في البحر ماًء؛ وفي حديث عبد اهلل بن عّبا�ص: »فاإذا علمي 

الغدير  والقرارُة:  المثعنِجر«.  في  كالقرارة  علّي  علم  في  بالقراآن 

.
(10)

ال�سغير 
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�شكنة كر�شت

صيف 
 82
المحرق
كان �سيف عام 1982 حارًا، ول اأن�سى 

في  والنا�ص  الظهر  بعد  ما  كان  الوقت  اأن 

الإ�سرائيلي  والطيران  �سجيج،  في  الحي 

ارتفاعات منخف�سة جدًا فكّنا  يحّلق على 

البيت  خلف  ك��ان  ال��ذي  الملجاأ  اإل��ى  نهّب 

مبا�سرة... ندخل اإليه تارة، ونخرج اأخرى 

ح�سب ارتفاع ال�سوت...

بيروت  م��ن  اأخ��ي )ع��ل��ي(  اأت��ى  يومها 

حيث كان يتابع درا�سته الجامعية، �سعرنا 

وكاأّن النور حّل في بيتنا، كما ال�سمعة في 

الكل �سار ي�سرخ  بينما  الظلماء...  الليلة 

به قائاًل: ما الذي اأتى بك في هذا اليوم؟

علينا  اأ�سرعوا  هيا  اأخ��ي:  ق��ال  فجاأة 

مغادرة المنزل الآن... ل ت�سّيعوا الوقت... 

اإلى اأين يا حمانا؟ اإلى اأين يا اأخي؟ قال: 

اإلى �سور و�سط المدينة بعيدًا عن بيتنا.

اأب���ى اأب���ي ووال��دت��ي ال���خ���روج... كيف 

يتركان البيت والحاكورة وال�سجر والرمان 

م�سيًا  بال�ّسير  بداأنا  ثم  والتين.  والعنب 

العام  الطريق  عن  بعيدًا  الأق��دام...  على 

وال�سفن  ال���زوارق  حيث  للبحر  المواجه 

والأزقة.  الزواريب  في  م�سينا  الحربّية... 

ولكن  �ساعة...  ربع  في  نقطعها  كنا  عادة 

في ذاك اليوم طالت اأبد الدهر.

تارًة  و�سار  تخافوا...  ل  اأخ��ي:  �سرخ 

يقول: انبطحوا، واأخرى: هيا اأ�سرعوا.

وهو  المق�سود  البيت  اإل���ى  وو�سلنا 

باأن  مّنا  ظنًا  �سور...  مدينة  وجهاء  لأحد 

هذا البيت ل ُيق�سف!

دخلنا البيت... هيا اأ�سرعوا بالو�سوء، 

واإقامة ال�سالة قبل فواتها، قال اأخي.

مشاركات القّراء
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وفجاأة نزل ال�ساروخ واأ�ساب المنزل 

البيت  م��ل��ج��اأ  اإل���ى  فنزلنا  ال���م���ج���اور... 

وج��وٌه  بالنا�ص...  يغ�ّص  حيث  الم�سيف 

وكاأن على روؤو�سها الطير!

ي�ستمّر  وال��ق�����س��ف  م���رت  ���س��اع��ات 

وي�ستد، الأ�سوات تعلو، وكثرت النا�ص حتى 

�ساق بنا المكان...

و���س��ل اأب���ي وم��ع��ه اأم�����ي... اأب���ي ك��ان 

بخير،  نحن  اهلل  الحمد  اأم��ي:  واج��م��ًا... 

واأنتم بخير...

اأخي: ولكن ما الخبر؟ ماذا حدث؟

المنزل  كل  المنزل،  تهّدم  لقد  اأب��ي: 

اأ���س��ب��ح ع��ل��ى الأر����ص...����س���رخ���ت اأخ��ت��ي 

واأن��ا  ت��ئ��ن...  الو�سطى  واأخ��ت��ي  ال��ك��ب��رى، 

اأبكي. عانقنا بع�سنا بع�سًا وكانت كلمات 

الحمد هلل على ال�سالمة ممزوجة بالدموع 

و�سط كابو�ص الليل الذي حّل ظالمه.

وفي ال�سباح!

لم  الذي  المكان  نترك  اأن  علينا  كان 

من  الم�سير  علينا  قيل...  كما  اآمنًا  يعد 

ولكن  الطائرات...  اأ�سوات  تحت  جديد 

هذه المرة بين الركام، والبيوت المهدمة. 

اإّل الدمار  اأ�سبح حطامًا، ل نرى  كل �سي 

بيت  لدينا  يعد  ل��م  وال��رك��ام.  وال��خ��راب 

ُيوؤوينا.

اإل���ى  ن��ذه��ب  اأن  ي��ج��ب  ي���ق���ول:  اأب����ي 

العبا�سية )قرية �سرق مدينة �سور(. �سار 

الأق�سر...  الطريق  نبغي  الخطى،  يحثنا 

ح�سب ظّنه...

والرك�ص  حينًا  الم�سي  على  اأبي  اأ�سرَّ 

فوق  الدمار...  فوق  الموت  فوق  اأحيانًا... 

اأخ��ت��ن��ق...  ���س��رت  ال��م��ح��ت��رق��ة...  الجثث 

اأدرك حتى  اأق��وم... ول  اأق��ع...  اأرك�ص... 

ما اأرى. اأهي اأج�ساد ممّددة اأم اأنا�ص نيام 

لونهم اأ�سود، محترقون هم اأم ماذا؟ ومع 

هذا كان عليَّ وعلينا اأن نم�سي من فوقها! 

من بينها... اأهكذا �سنموت يا اإلهي؟! اأهو 

الموت...  يكن  لم  ل  معنا؟!  يلعب  الموت 

اإ�سرائيل  �سيطان  ال�سيطان...  كان  اإنما 

يرمي علينا لعب الموت في حرب، يخافون 

فيها حتى من الأطفال.

رغم ذلك، ما زال هوؤلء الأطفال على 

ق�س�ص  ليرووا  ع�سّيين...  الحياة،  قيد 

91ال�سيف المحرقة.
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م�قع »لقمة طيبة«

www.l2ma.com 

الع�سر«  تابعة لمركز »ولي  هي �سبكة 

م�ساحتها  ج���ّل  �����ص  وت��خ�����سّ ال��ع��ال��م��ي، 

الإلكترونية لالإمام المهدي |.

ُتعنى ال�سبكة بالدرجة الأولى بالبحوث 

وتطّل  الزمان،  اآخ��ر  وموا�سيع  المهدوية 

باأربعين  العالم  ح��ول  مت�سفحيها  على 

لغة. كما ُتعتبر �سلة و�سل بين المفكرين، 

وت�ستهدف فئة ال�سباب على نحو خا�ص.

تتمّيز ال�سبكة باأر�سيف غني بالمقالت 

اأبرز  وتعر�ص  المتنّوعة،  الدينية  والأخبار 

الإم���ام  ح��ول  �سّية  التخ�سّ ال��م��وؤت��م��رات 

مت�سفحيها  ت�سل  كما   .| المنتظر 

»ول��ي  لمركز  التابعة  ال��م��واق��ع  بمختلف 

الع�سر« عبر الروابط الخا�سة بها.

اإعداد: فاطمة �شعيت� حالوي

�شبكة الإمام المهدي العالمية للمعل�مات

www.imamalmahdi.com

الطبخ،  فّن  في  �ص  متخ�سّ موقع  هو 

يعر�ص قائمة غنّية من الو�سفات الغذائّية 

اأ�سهر  تح�سير  ط��رق  وي�سرح  المتنّوعة، 

الأطباق في العالم العربي.

ب�����الإ������س�����اف�����ة 

اإل��������ى اأط����ب����اق 

والخ�سر  اللحوم 

وال�����ح�����ب�����وب، 

ي���ق���ّدم ال��م��وق��ع 

ال��ح��ل��وي��ات  لتح�سير  م��م��ّي��زة  و���س��ف��ات 

والع�سائر.

المونة«،  »بيت  بمبّوب  الموقع  يتمّيز 

منزلية  اأ�ساليب  للمت�سّفحين  يقّدم  الذي 

ب�سيطة لحفظ الغذاء.

في رحاِب هذا العدد، نطّل على باقٍة جديدة من 

الم�اقع الإلكترونية، في ج�لٍة تزدان ببركات بقّية 

اهلل في الأر�ض ون�ِر وارثها |:

انترنت
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اإلى ن�سر الوعي الأمني  يهدف الموقع 

الموؤ�ّس�سات  ع��ن��د  ال��ّت��ق��ن��ي  ال��م��ج��ال  ف��ي 

ال��ع��رب��ي. ويغطي  ال��ع��ال��م  والأف������راد ف��ي 

اأ�ساليب المخترقين وو�سائلهم، كما يو�سح 

�سبل الدفاع والّت�سدي لهذه الأ�ساليب.

كل  العربي«  الحماية  »مجتمع  يعر�ص 

وتجربة  المعلومات  اأمن  مجال  في  جديد 

الختراق، ويقّدم �سّلة غنية من ال�ّسروحات 

والتوعية  بالتحليالت  الخا�سة  والمقالت 

م�قع »مجتمع الحماية العربي«

www.security4arabs.com

البناء«  »جهاد  موؤ�س�سة  �ست  خ�سّ

والمنتجات  المونة  ل�سوق  الموقع  ه��ذا 

ال��زراع��ي��ة وال��ح��رف��ي��ة »اأر����س���ي«، ال��ذي 

يدعم  كم�سروع   2007 العام  في  انطلق 

ناعات  وال�سّ الزراعية  المنتجات  ت�سويق 

الحرفّية في لبنان.

تح�سيرات  بال�سور  الموقع  يعر�ص 

افتتاح �سوق »اأر�سي« للعام 2012 واأن�ِسطته 

العار�سين  عن  معلومات  ويقّدم  اليومية، 

ومختلف منتجاتهم المعرو�سة، وفوائدها 

ال�سحية.

الذي  ال�سّور  بمعر�ص  الموقع  يتمّيز 

حتى  انطالقته  منذ  »اأر�سي«  ل�سوق  ي��وؤّرخ 

العام 2012.

وبانتظار انطالقة �سوق اأر�سي ال�سابع 

في 2013/11/29، يتيح الموقع لمت�سفحيه 

التوا�سل عبر »في�سبوك« و»تويتر«.

م�قع »اأر�شي«

www.ardi-jbf.org

الأمنية والحماية الإلكترونّية.

فر�سة  لمت�سّفحيه  ال��م��وق��ع  ي��ق��ّدم 

الن�سمام اإلى فريق العمل عبر م�ساركات 

وبالإمكان   ،rss خدمة  يوّفر  كما  �سهرية، 

93متابعته عبر »في�سبوك« و»تويتر«.
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دميا جمعة ف�از

اأنني  اأ�شعر  عامًا،   17 وعمري  عال  ا�شمي  عليكم،  ال�شالم 

وحيدة في هذه الحياة ل اأحد يفهمني ول اأثق باأي كان..

اأن  اأعتبر  ولكنني  اإنني منط�ية وغير اجتماعية.  يق�ل�ن 

الحياة علمتني اأن اأبقى على حذر من الجميع، واأن ل اأت�قع اأي 

جديد جميل، خا�شة بعد اأن فقدت ابنة عمي منذ عام تقريبًا 

كنت  اأنني  اإل  قليلة  ب��اأع���ام  تكبرني  كانت  �شير.  ح��ادث  في 

والهدوء  الح�شنة  الأخالق  في  الأعلى  مَثلي  واأعتبرها  اأحبها 

والحترام.. كان وقع خبر م�تها قا�شيًا جدًا و�شّبب لي حزنًا 

�شديدًا ما اأّثر على �شخ�شيتي وعلى درا�شتي.. وما زاد في حزني 

اأن �شديقتي المف�شلة في المدر�شة لم ت�شتطع اأن تتفهم مقدار 

حزني على خ�شارة ابنة عمي واختلف �شل�كها المعتاد وابتعدت 

عني �شيئًا ف�شيئًا حتى بقيت وحدي ولم يعد لي َمن اأثق به.

الم�شكلة اأنني لم اأعد اأجد لهذه الحياة طعمًا.. واأ�شعر اأنني 

اأ�شّبب الحزن لأمي لأنها دومًا ت�شجعني على �شداقات جديدة 

ول تتفهم كم اأنا حزينة ومنك�شرة الخاطر واأبي دائمًا غا�شب 

المنزل يتقبل تغّير  اأحد في  ر في المتحانات ول  اأق�شّ لأنني 

مزاجي نظرًا للحزن الذي اأمّر به.

المرحلة  هذه  اأتخطى  اأن  لأ�شتطيع  ت�شاعدوني  اأن  اأتمنى 

واأع�د كما كنت في ال�شابق..

عندي مشكلة:

ال أثق بأحد..

شباب
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اأن  بد  ل  البداية  في  ع��ال،  �سديقتي 

ابنة  لخ�سارتك  الحارة  تعازينا  لك  نوجه 

عمك خا�سة اأن الموت الفجائي غالبًا ما 

يحتاج  وبالتالي  لالأحبة  ال�سدمة  ي�سبب 

ويعاود  الجراح  لُيرّمم  فترة  اإلى  الإن�سان 

الروتينية  حياته  ف��ي  م��ج��ددًا  الن��ط��الق 

العادية.

حّق  الموت  اأن  عال  يا  تذّكري  ولكن، 

نحو  وما�سون  زّوار  الدنيا  هذه  في  واأننا 

ينبغي  ل  لذلك  الآخ���ر.  والعالم  الخلود 

نم�سي  اأو  الأع��زة  فقدان  عند  ننك�سر  اأن 

الوقت في الندب والحزن لأن حياتنا تتاأثر 

ودرا�ستنا وعملنا.

التي  العملية  الخطوات  بع�ص  واإليك 

نتمنى اأن ت�ساعدك على تخطي م�ساكلك:

1 - �سعي نقطة في اأ�سفل �سفحة الما�سي 
غد  ي���وم  لتبدئي  ال�سفحة  واق��ل��ب��ي 

باأ�سلوب جديد ومميز.

مجموع  ورق  ق�سا�سة  على  اكتبي   -  2
من  بها  تتمتعين  التي  الجميلة  الأمور 

اأي  واأ�سرة.. ول تغفلي  �سحة، وذكاء، 

ي�سعرك  ما  كل  تذكري  بل  تف�سيل، 

بالر�سى وال�سعادة.

كلما  اأو  يوميًا  ال��ورق��ة  تلك  راج��ع��ي   -  3
�سعرت بالحزن كي تطردي البوم من 

التي  الجزيلة  بالنعم  وت�سعري  راأ�سك 

ك اهلل بها. خ�سّ

4 - ل تكترثي برفاق اآذوك في الما�سي، 
خ�����س��روا  لأن��ه��م  عليهم  ا���س��ف��ق��ي  ب��ل 

تمنحي  اأن  بد  ول  و�سفافيتك  �سدقك 

لمن  وتخ�س�سيها  ال�����س��داق��ة  ت��ل��ك 

ي�ستحقها.

على  بالتركيز  تبدئي  اأن  اأوًل  عليك   -  5
التخرج  م�سارف  على  فاأنت  الدرا�سة 

من المدر�سة والحياة تنتظرك فاتحًة 

فال  م�سراعيها  على  العلمية  اأبوابها 

تبتئ�سي اليوم فتدمري الغد.

التي  هي  لالأمور  نظرتنا  اأن  ت��اأّك��دي   -  6
تحّدد �سلوكنا وموقفنا فاإن كنا نتعامل 

واإيجابية  القا�سية بذكاء  الظروف  مع 

ال��ف��ر���ص  ك��ل  م��ن  �سن�ستفيد  ف��اإن��ن��ا 

على  م�سبقًا  حكمنا  اإن  اأم��ا  المتاحة 

اأنف�سنا بالف�سل فاإننا لن نح�سد �سوى 

الندامة.

اأقربائك  تعبري لأحد  اأن  المفيد  7 - من 
عن  معلمتك  اأو  اأب������وك..(  )اأم����ك، 

باأ�ص  وتتحاوري معهم. فال  م�ساعرك 

يحبنا  م��م��ن  ال��م�����س��اع��دة  نطلب  اأن 

ويخاف علينا.

*خط�ات عملية للحل
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اأ�سا�سية  ال�سباب  مرحلة  تعتبر 

والهواج�ص  النف�ص  ع��ن  التعبير  ف��ي 

بع�ص  وراٍق.  ج��ّذاب  باأ�سلوب  والأماني 

�سعرًا  الكتابة  موهبة  يمتلك  ال�سباب 

الجتماعية،  الق�سايا  كل  عن  نثرًا  اأو 

هي  كما  ولكن  الدينية..  ال�سيا�سية، 

اإلى  تحتاج  فالكتابة  المواهب  كل  حال 

تهذيب وتطوير لتثمر في�سًا من التعبير 

اأن  وبما  والجذاب.  والمدرو�ص  المرّكز 

الكتابة اأنواع ولكٍل منها عالمها الخا�ص 

�سنركز  ف��اإن��ن��ا  المنا�سب  واأ���س��ل��وب��ه��ا 

كتابة  موهبة  تطوير  اأ�سلوب  على  اليوم 

الخواطر..

*تعريف الخاطرة
ك��م��ا ه��و م��ع��ل��وم، ف��ال��خ��واط��ر هي 

فيها  يعبر  التي  الأف��ك��ار  من  مجموعة 

يجول  ع��م��ا  مخت�سر  ب�سكل  ال��ك��ات��ب 

وعبر  عميق  نثري  باأ�سلوب  راأ���س��ه  في 

الع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ف��ي�����ص ال��وج��دان��ي، 

وبذلك  الإن�سانية.  الم�ساعر  ومحاكاة 

موهبة صياغة الخاطرة
ف��ه��ي ل ت��خ�����س��ع ل��ق��ان��ون ال��ق��اف��ي��ة ول 

تج�سيد  وهي  م�سبق.  اإع��داد  اإلى  تحتاج 

انفعالت  م��ن  وج��دان��ن��ا  ف��ي  ي��ج��ول  لما 

وتكمن  ج����ذاب.  ب��اأ���س��ل��وب  و�سياغتها 

اأ�سلوبه  ب�ساطة  مدى  في  الكاتب  براعة 

وبمدى  ال��ق��ارئ  ي�ستهوي  ال��ذي  وعمقه 

الآخرين  اأحا�سي�ص  محاكاته  في  �سدقه 

باأ�سلوب  المختلفة  م�ساعرهم  ون��ق��ل 

مدرو�ص و�سفاف.

م���ا ي��ج��ب م���راع���ات���ه ع��ن��د ك��ت��اب��ة 

الخاطرة:

التعبير  في  مبتكرًا  تكون  اأن  حاول   -  1
وابتعد عن التقليد.

2 - ابتعد عن العبارات غير المفهومة اأو 
 – ال�سهلة  اللغة  وا�ستخدم  ال�سعبة 

المبدعة.

مقتب�سًا  لخاطرتك  عنوانًا  اختر   -  3
البداية  تكون  اأن  حاول  الن�ص،  من 

جذابة.

والتف�سيل  الأفكار  تكرار  انتبه من   -  4
الممّل.

لمن  وا�سمح  والثقة  بالجراأة  تمتع   -  5
وخا�سة  كتبته  م��ا  ي��ق��راأ  اأن  حولك 

وا�ستمع  النقد  وتقبل  الخبرة  ذوي 

للتوجيهات.
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اأط���راف  اإل���ى  ت�سل  الكلمات  بع�ص 

ال�سفاه فتتحطم.. باإرادتنا نحيلها رمادًا، 

ل نبالي مهما اأحرقنا لهيبها، لأننا ندرك 

اأن  ل  نف�سّ اإي���الم���ًا..  اأ���س��د  اإع��الن��ه��ا  اأن 

ونوؤذي  بها  نتفّوه  اأن  تخنقنا حروفها على 

ُت��ق��ال،  حقيقة  ك��ل  فلي�ست  ح��ول��ن��ا،  َم���ْن 

في  الأح��داث  بع�ص  ُينقل.  واقع  كل  ولي�ص 

الكتمان  قيد  تبقى  اأن  لها  خيٌر  حياتنا 

فيها الكثير من الأ�سى والألم خير لها اأن 

بها  ننطق  اأن  على  �سفاهنا  عند  تتحّطم 

ع�سرات الردود تكون حا�سرة وتبرز عند 

ن�سعه  اأن  ن�ستطيع  الآخر  مع  اختالف  اأي 

على  بالعتماد  المتهم  خانة  في  بب�ساطة 

ن�سمت،  اأن  ل  نف�سّ ولكننا  منطقية  اأدل��ة 

لي�ص عن �سعف ول وهن، ولكن عن اإيمان 

ل،  ُتح�سّ بل  ُت�سترى،  ل  الأخ��الق  اأن  مّنا 

عند  تتحطم  اأن  الكلمات  لبع�ص  فخيٌر 

اأطراف �سفاهنا قبل اأن ننطق بها. ي�سيء 

يفتعل  اأو  بموقف  بكلمة،  اأح��ده��م  اإل��ي��ك 

كل  في  تت�ساعد  بالدماء  فت�سعر  م�سكلة 

اأفكارك  كل  ت�ستجمع  عروقك.  من  نب�سة 

ال�سالحة للّرد وتعرف اأنك ت�ستطيع بكلمة 

واحدة اأن ت�سمته ولكنك تتذكر، اأن خيرًا 

اأطراف  عند  تتحطم  اأن  الكلمات  لبع�ص 

النا�ص  بع�ص  بها.  تنطق  اأن  قبل  ال�سفاه 

داروا  بهم  دارت  كيفما  األ�سنتهم،  عبيد 

واأ���س��اوؤوا  ك��ف��رًا  اأ���س��اع��وا  نطقت،  وكيفما 

الل�سان  لقلقة  هوايتهم  النا�ص،  بع�ص  اإلى 

اإ���س��ك��ات  عليهم  ي�سهل  وف��ت��ن��ة..  ب��ه��ت��ان��ًا 

العقيم  ال��ج��دل  م��ي��دان��ه��م  خ�����س��وم��ه��م. 

والتعابير  ال��ج��ارح��ة  الأف��ك��ار  و�سالحهم 

الف�سفا�سة.. وبع�سهم، بل اأرقاهم، كثيٌر 

واإذا  بالحكمة  الإ�ساءة  يبادلون  �سمتهم، 

مّروا بالجاهلين قالوا �سالمًا، ل ينجّرون 

ي�ستفّزهم  اأن  لأح��د  يمكن  ول  للخالفات 

بب�ساطة  المدمية  بالر�سقات  فيتفوهون 

لأنهم يعرفون اأن خيرًا لبع�ص الكلمات اأن 

تتحّطم عند اأطراف ال�سفاه قبل اأن ننطق 

بها.

تحطم
الكلمات
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اإعداد: ح�راء مرعي عجمي

أول سيارة طائرة في العالم
ك�سفت �سركة اأميركية النقاب عن اأول 

الإقالع  يمكنها  العالم،  في  طائرة  �سيارة 

اإلى  الحاجة  دون  عمودي  ب�سكل  والهبوط 

مدرج. ومن المنتظر اأن يجري طرحها مع 

حلول عام 2015، و�سعرها المحتمل �سيبلغ 

على  التدريب  يمكن  كما  دولر.  األف   300
 5 تتخطى  ل  زمنية  مدة  في  قيادتها  اآلية 

�ساعات، نظراً لعتمادها على نظام اإقالع 

�سيحتاج  قائدها  اأن  غير  تلقائي،  وهبوط 

اأّن  الحديثة  الطبية  البحوث  ك�سفت 

ق�سيرة  لفترة  الم�سي  ريا�سة  ممار�سة 

بعد وجبة الغذاء، ت�ساعد كبار ال�سن على 

الوقاية من زيادة مخاطر الإ�سابة بمر�ص 

طريق  عن  وذل��ك  الثاني،  النوع  ال�سكري 

في  ال�سكر  م�ستوى  ارتفاع  دون  الحيلولة 

الدم عقب تناول الطعام، والذي يطراأ بعد 

ملء المعدة بالطعام.

الح�سول على رخ�سة طيران.

علمًا  جدًا  �سغير  ال�سيارة  هذه  وحجم 

اأنها مزودة ب�4 عجالت واأجنحة قابلة للطي 

ل�سهولة قيادتها على الطريق وهي م�سممة 

ل�ستيعاب 4 اأفراد ويمكنها الإقالع مبا�سرة 

ب�سكل  الجو  اإل��ى  المزدحمة  الأم��اك��ن  من 

لكنها  الهليكوبتر،  ك��ط��ائ��رات  ع��م��ودي؛ 

تحتاج اإلى ف�ساء قطر دائري بم�ساحة 100 

قدم على الأقل لفتح الأجنحة.

الراحة بعد تناول الطعام عادٌة سيئة

حول العالم
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ال��زواج  اأن  بريطانية،  درا�سة  ذك��رت 

يجعل ال��ن��ا���ص اأك��ث��ر ���س��ع��ادة م��ن ال��م��ال، 

اإع����الم  و���س��ائ��ل  ون��ق��ل��ت  الأط����ف����ال.  اأو 

لالإح�ساء  الوطني  المكتب  عن  بريطانية 

على  ال�ستطالع  اأج��رى  اأن��ه  البريطاني، 

165 األف �سخ�ص طلب منهم تقييم مدى 
ر�ساهم عن حياتهم، ومدى اعتبارهم اأن 

لها قيمة، ومدى �سعادتهم وقلقهم.

اأهم  ك��ان  ال��زواج  اأن  المكتب  ولح��ظ 

عامل في ال�سعادة، كما اّت�سح اأن الأطفال 

ال�سعادة،  على  كبير  اأث���ر  لهم  يكن  ل��م 

الّزواج يزيد الّسعادة

باأن  ي�سعرون  الأ�سخا�ص  جعلوا  اأنهم  غير 

حياتهم لها قيمة.

وق���ال اأح���د ك��ّت��اب ال���س��ت��ط��الع »دون 

الأ�سخا�ص  يمنح  ال����زواج  اإن  �سنايب«، 

ب��اأن  اأك��ب��ر  و���س��ع��ورًا  بال�ستقرار،  �سعورًا 

حياتهم لها قيمة.

محافظة  ف��ي  ثابت  بني  قبيلُة  ج  ُت���زوِّ

النما�ص )جنوب ال�سعودية( اأفراد قبيلتها 

بريالين فقط، وهي عادة جرت منذ اأكثر 

من 300 عام لدى القبيلة. وقد تكون هذه 

تتداول  التي  العالم  في  الوحيدة  القرى 

ال�سعودية  الزيجات  من  بكثير  اأق��ل  مهرًا 

والدول الأخرى.

اأو  لبخل  لديهم  العادة  هذه  تجِر  ولم 

 300 من  لأكثر  يمتد  موروث  بل هي  فقر، 

زواج بريالْين

�سنة، بداأت بالعملة الفرن�سية القديمة ثم 

الريال العربي القديم.

لديهم  الُملّقب  المهر  ه��ذا  ي��زال  ول 

�ساعد  فقد  القبيلة،  فخر  ��ب«  »ال��ُم��َذهَّ ب� 

ال�ساب كما الفتاة على الزواج المبّكر دون 

الحتياج اإلى �سلفة اأو قر�ص.

ويتجاوز عدد اأفراد القبيلة اليوم اأكثر من 

فاإن  الكبير  العدد  هذا  ومع  ن�سمة،  اآلف   10
ن�سبة الطالق والعنو�سة لديهم تكاد ل ُتذكر.
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التركي�ز  ت��زي�د 
القي�ادة أث��ن�اء 

اأ�سارت درا�سة جديدة اإلى اأن »ال�ستماع 

يزيد  ال�سيارات  قيادة  خ��الل  للمو�سيقى 

التركيز في بع�ص الحالت«، لفتًة اإلى اأن 

ال�ستماع  اأو  الخلوي  الهاتف  على  »التكلم 

لحديث الراكب يختلف تمامًا عن ال�ستماع 

للمو�سيقى، فالإ�سغاء للمو�سيقى ل ُيذهب 

النتباه، بل يزيد تركيز ال�سخ�ص، خا�سة 

عندما تحتاج مهمة القيادة لنتباه تام من 

ال�سائق حيث تعّزز طاقته ويقظته، ويزيد 

هذا الأمر مع ارتفاع قوة ال�سوت«.

الموسيقى

سجادة صالة لمرضى المفاصل
رواج��ًا  جديدة  �سالة  �سجادة  حققت 

ما  ب�سبب  الإماراتية  الأ���س��واق  في  كبيرًا 

الم�سابين  للم�سلين  راح���ة  م��ن  ت��وّف��ره 

خالل  من  والمفا�سل،  العظام  باأمرا�ص 

ال�سخ�ص  وزن  امت�سا�ص  على  قدرتها 

في  مختلفة  نقاط  عن  ال�سغط  وتخفيف 

الج�سم.

وتتكّون ال�سجادة من نظام من خم�ص 

�سطح  من  الأول��ى  الطبقة  تتكون  طبقات، 

م��ن الأل���ي���اف ال��دق��ي��ق��ة، ب��ط��الء م��ق��اوم 

للميكروبات  م�ساد  وجلد  للحرارة 

وال��ف��ط��ري��ات،  البكتيريا  ي��ح��ارب 

لمت�سا�ص  طبقات  ث��الث  وتليها 

ال������وزن وت���وزي���ع���ه وح���م���ل���ه. اأم���ا 

فتتميز  والأخ��ي��رة  ال�سفلى  الطبقة 

قاب�ص،  ب�سطح 

ل��م��ن��ع الن����زلق 

وتحويل التجاه.

حول العالم

100



زال  ما  ُبذلت،  التي  الجهود  رغم  ال�سهيوني،  الكيان  اأن  اإ�سرائيليون،  خبراء  ك�سف 

ويتوقع  يومية،  هجمة  األف  مئة  نحو  اإلى  ت�سل  مكّثفة  اإلكترونية  لهجمات  يوميًا  يتعر�ص 

وفي  الأمنية.  الأو�ساع  ت�سعيد  حال  في  هجمة  المليون  اإل��ى  العدد  يرتفع  اأن  الخبراء 

الكيان  على  ال�سايبر،  هجمات  فاإن  الحياة،  جريدة  نقلتها  التي  الإ�سرائيلية  المعطيات 

الأمنية  المواقع  بع�سرات  القت�سادية،  الناحية  من  كبيرة  اأ�سرارًا  األحقت  الإ�سرائيلي، 

والع�سكرية الح�سا�سة، ونجحت في �سّل ن�ساطها.

»الكيان الصهيوني«
يتعرض لمئة ألف هجمة الكترونية يومياً

اختر مكتباً قريباً 
من النافذة

اإلى  البريطانية  ميل«  »ديلي  �سحيفة  اأ�سارت 

اأمام  اأّن الجلو�ص في المكتب  اأّن »باحثين وجدوا 

النافذة في يوٍم م�سم�ٍص قد ُي�ساعد في م�ساعفة 

يزيد  كما  ال�سخ�ص،  عند  والن��ت��ب��اه  التركيز 

ال�سخ�ص �سعادة مقابل من يجل�سون في منت�سف 

واأ�سافوا  ال�سطناعية«.  الأ���س��واء  تحت  الغرفة 

قد  النوم،  في  ا�سطراب  من  يعانون  »الذين  اأّن 

�سم�ص  في  دقيقة   30 الم�سي  لديهم  الحل  يكون 

ال�سباح الم�سّعة، حيث ي�ساعد في تنظيم ال�ساعة 

هذا  اأّن  اأي�سًا  تبين  وق��د  للج�سم«.  البيولوجية 

ال�سن الذين  التاأثير مهمٌّ ب�سكل خا�ص عند كبار 

فالتعّر�ص  للخرف،  مبكرة  موؤ�سرات  من  يعانون 

ل�سوء وافر في بداية اليوم يح�ّسن اأنماط النوم، 

ويزيد من القدرات العقلية بن�سبة 10 %.
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�شح اأم خطاأ؟

اأ - اأهل الحق هم اأهل اأداء الواجب والتكليف.

ب - الريبة هي النظر اإلى الآخر حتى لو لم َيَخْف معه من الوقوع في الحرام.

1920، ال�سعلة التي حددت المنارة لعلماء ال�سيعة الكبار  ج - كان موؤتمر وادي الحجير الذي ُعقد عام 

في تلك الفترة.

امالأ الفراغ:

اأ - حيث ي�ستفيد الإن�سان من �سعاع الحق، يمتد معه �سعاع ........... عليه.

ب - تعتبر ق�سّية ........... من اأولويات الق�سايا في اهتمامات الدولة الراعية لحقوق و�سّحة مواطنيها.

ج - »لي�ص ح�سن الجوار كّف الأذى، ولكن ح�سن الجوار ........... على الأذى«.

َمن القائل؟

اأ - »ل اإيمان لمن لم ياأمن جاره بوائقه«.

ب - »اإّن اأخطر ما نواجهه هو قتل الأمل، فا�سعوا اإلى الحفاظ على حياة الأمل فيكم، فبه يمكن التقّدم«.

ج - الداعي ال�سادق هو الذي يطلب الرزق بجّد، يهيئ له اأ�سبابه ثم يطلب من اهلل اأن يجعل فيه البركة والنمو.

�شّحح الخطاأ ح�شبما ورد في العدد:

اأ - ير�سد الطبيب البيطري اأ�سحاب المزارع حول مواعيد اللقاحات والأدوية.

ب - من المفتر�ص بالمدر�سة اأن ترعى الأطفال من خالل تاأمين حاجاتهم والعمل على تنمية قدراتهم.

ج - يجب اأن تكون �سالة العيد كما كانت في �سدر الإ�سالم اجتماعية وعبارة عن اجتماع �سيا�سي.

من المق�ش�د؟

اأ - معجزته لي�ست اأنه ين�سر العدل واإنما في جعل النا�ص عقالء يتقبلون انت�سار العدل ولو على ح�ساب م�سالحهم.

اأو  اأن ل ي�سعرن، ولو للحظة، بغياب الوالد  ب - كان، على �سغر �سّنه، يهتم باأمه واأخواته، ويحر�ص على 

الحاجة لرجل يعتمدن عليه.

ج - اأ�سار الر�سولP اإلى اأ�سامة وقال: »اإن تطعنوا في اإمارته فقد كنتم تطعنون في اإمرة اأبيه من قبل، 

واأيم اهلل اإنه كان لخليقًا بالإمارة واإّن هذا من اأحب النا�ص اإليَّ بعده«.

أسئلة مسابقة العدد 263

اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي. ٭ 

ُينتخب الفائزون �سهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �سحيحة عن كل اأ�سئلة  ٭ 

الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل الآتي:

االأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية

الثاني: مئة األف ليرة لبنانية

بالإ�سافة اإلى 8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

يعتبر  بالقرعة،  اإجابات �سحيحة ولم يوفق  اثني ع�سر عددًا ويقّدم  ي�سارك في  كل من  ٭ 

فائزًا بالجائزة ال�سنوية.
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زيارة بي�ت اهلل في الأر�ض ت�رث الم�ؤمن ........... ي�م القيامة؟

اأ - ر�سا اهلل

ب - نورًا �ساطعًا

ج - جواز ال�سراط

في اأي باب وردت هذه الجملة؟

»اأمهلني لأ�سّلم على الح�سينQ، ودعني لآخر لحظة اأقول: يا علي«.

من ه�؟

كان في ال�سابق الأني�ص الوحيد، اأما اليوم فاإن و�سائل الت�سال والتلفاز اأ�سحت بدياًل عنه، وفر�ست عزلة 

كبيرة.

ما ه�؟

ُيعتبر المعيار في علّو ال�ساأن والمقام القرب من اهلل تعالى، واأقّل القرب هو ...........

وبذلك  باهلل،  له  �شلة  ل  مخل�قًا  لي�شبح  الإ�شالم  من  الم�شلم  تخرج�ا  اأن  »مهّمتكم 

تك�ن�ن في طليعة ال�شتعمار«.

قال ال�سهيوني زويمر ذلك، لمن؟!

الجائزة الأولى:حيدر اأحمد ال�شيد. 150000 ل.ل.

الجائزة الثانية:  مهدي جمال ذيب. 100000 ل.ل.

8 ج�ائز، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

روؤى ح�شن دروي�ض.* 

فاطمة ح�شن عربيد.* 

طالل زين �شرور.* 

بالل منذر.* 

زينب محم�د فقيه.* 

�شلطان محمد طلي�ض.* 

مهدي اأمين عط�ي.* 

اآمال �شامي خزعل.* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 261

ل من اأيل�ل  2013م اآخر مهلة ل�شتالم اأج�بة الم�شابقة: الأوَّ

ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين وخم�سة و�ستين ال�سادر  ٭ 

في الأول من �سهر ت�سرين الأول 2013م بم�سيئة اهلل.

من  اإلى حرمانها  يوؤدي  ما  القرعة  �سحب  بعد  المجلة  اإلى  الق�سائم  من  العديد  ت�سل  ٭ 

ال�ستراك بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

ُتر�سل الأجوبة عبر �سندوق البريد)بيروت، �ص.ب: 24/53(، اأو اإلى �سنتر داغر - بئر  ٭ 

العبد اأو اإلى مكتبة جمعية المعارف الإ�سالمية الثقافية - المعمورة اأو اإلى معر�ص جمعية 

المعارف الإ�سالمية الثقافية - النبطية - مقابل مركز اإمداد الإمام الخميني}.

كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية. ٭ 
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تعانق  برحت  ما  التي  اليمامة  اإل��ى  انظر 

المغيب

تحمل بين جناحيها لوؤلوؤة م�سّعة بّراقة..

نقية كحبات المطر المت�ساقطة في ليلة �ستاء،

�سفافة كدمعتك التي انهمرت يومًا،

طاهرة كطهر زينب O التي ع�سقَت...

تحمل روحك الّطاهرة.

�سديقي!!

عبد  رحيلك  عند  ال�ّسم�ص  مغيب  عاَنَقْت 

اهلل...

َخَطَفْت روحك المتالألئة وَهَجَرْتنا...

رداء  عينيك  في  الّطهر  بريق  من  َن�َسَجْت 

ال�سهادة

 O َل��ْت ب��ه اإل���ى اأع��ت��اب زي��ن��ب�� واأر���سَ

لينتظرك

لم تدم ليالي انتظاره طوياًل...

اأكبر  كانت  اأ�سرع..  كانت  رحيلك  فُخطا 

من �سوقنا للقياك..

لب�سمتك المتفّجرة ثورة.. ل�سمتك الهادر 

اأزيز بنادق..

واأغنية  ال�سهادة  لحن  عزف  طالما  لثغٍر 

الرحيل..

�سمعناها بعد فوات الأوان!!

ليتنا �سمعنا قباًل...

من  وارت�سفنا  معينك،  من  ا�ستزدنا  لكّنا 

بحر ع�سقك..

ليتك وّدعتنا قبل الّرحيل عبد اهلل..

لكّنا خّباأنا �سور اللقاء الأخير،

واأودعناه بين حنايا الذاكرة.. في قلب القلب

تاأبى الروح اأن تعتاد رحيلك!!

�ستبقى حيًا بيننا.. �سنراك يوم نجاحنا

واأول���������������ى ك�����ل�����م�����ات ال�����ّت�����ب�����ري�����ك.. 

 �����س����ن���������س����م����ع����ه����ا م��������ن روح�������������ك ي���ا 

»خيبر«!

اأخوك

صمٌت ثائر
مهداة إلى روح الشهيد البطل عبد اهلل 

حيدر أحمد – الحيدري )السّيد خيبر()*(

(*) ا�ست�سهد بتاريخ 2013/5/21م.
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في ال�سغاء

تت�سّلل روحه اإلى الأبدان

تمكث في اللغة العميقة

في حكمة الل�سان

تهبط قلياًل

تبّدل ال�سفات

وال�سالة

والذكر الخفّي.

كاأّنك تكبر

والأيام اأبناوؤك

وتظّل تكبر

والتاريخ طفلك الأبّي

والأبدّي

ت�سنعه

وي�سنعك

ُتعّده للولدة

ويعّدك للحياة.

اإن تم�ِص..

فنحن على حّد العباءة نم�سي

اإْن َتْخَتْر منّيتك

فنحن اأولى بالر�سا�ص

واإن بداأت..

ف�سننتهي معك!

قل للحرب اأن تهبط

كالرماح

قد اأعددنا ال�سماء األغامًا

والغيم..

طّرزناه بال�سهيل

والعويل

وعلى ب�ساط الموج

جعلنا البحر »ن�سرًا«

وقهرًا 

وفي القيعان 

�سندمل اأ�سطورة الخوف

ً
ونعود »ب�سم اهلل« زوبعة 

اإلى الأعلى

نتكاثف

نت�ساعد

فخيول الغيب.. تنتظر

عند

مفترق القيامة

�شوزان مراد - اأوتاوا

والأح��زان،  الآهات  قفار  عابرًة  الوجد  في جنان  م�سرعًة  الن�سر  رواحل  بنا  تم�سي 

لتنحدر مليًا اإلى جنبات القوافل وترفع اأكاليل الغار للثوار، وتر�سل كلماتها الهادرة عند 

اأعتاب ال�سموخ والفتخار.

تموز حكاية التاريخ الذي نق�ص في جبين الحياة عبيرًا يافعًا في وجه الطهر والقدا�سة، 

اآب  حنايا  بين  ف�سولها  لتكتمل  والبيل�سان،  القمح  حقول  فوق  المتربعة  النقاء  و�سو�سنة 

رحيقًا مت�ساعدًا من ورود العطاء وزهور ال�سخاء.

تلك هي حكاية تموز وم�ساِت عٍز حفرت في بنت جبيل و�ساح اأمل تطاير من اأقطار 

مارون الراأ�ص اإلى ظهور عيتا ال�سعب محماًل بعبير الأقاحي و�سذا الأقحوان، لتتمايل عند 

عينها  باأم  الغندورية  لت�سهد  الطغيان،  وجرافات  القهر  دبابات  مدمرًة  الحجير  فيافي 

اأ�سعلها المجاهدون �سعلًة للن�سر المظفر في قلب  ان�سهار الحديد من نار اللظى التي 

الزمان.

ح�شن عليان

قل للحرب أن تهبط
إلى سّيدي حسن نصر اهلل...

قيثارة النصر
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الحقيقة  فعاينوا  زي��ن��ب..  عايَنْتُهم 

وج��م��ال��ه��ا.. ن��اَدْت��ُه��م ف�����س��ال ح��ّب��ه��م لها 

حكاية  وه��ن��اك  وح���ي���اًة..  ولًء  ق��ط��راٍت 

رفيع  اإل���ى  ف�سما  اه��ت��ّز  ال���ذي  الإخ��ال���ص 

مقاماٍت وعوالي رتب..

ل  وم��ع�����س��وق..  عا�سق  حكاية  ه��ن��اك 

الحقيقة ل  واهم وموهوم.. هناك حكاية 

ال�سراب.. ف�سّتان �سّتان بين عا�سق حقيقة 

ولهٍث وراء �سراب!!

التي  الع�سق  قناطر  ال��ع��اب��رون  اأّي��ه��ا 

��ة الأول���ي���اء.. وج��دن��ا في  ع��ت ل��خ��ا���سّ ��رِّ ���سُ

حوادثها  تجري  واأ�سرارًا  رم��وزًا  حقائبكم 

على األ�سنة من نح�سبهم دراوي�ص يت�سّكعون 

على اأعتاب خّمارة الع�سق وال�سوق وال�سمر..

الع�سق  م��ذب��ح  ع��ل��ى  ال��ف�����س��ائ��ل  اأه���ل 

يق�سون... ل الأراذل

فاإن كنت عا�سقًا بحّق فال تخ�َص الَمُنون

اأيقن  لمن  اإّل  رم���وزًا  ال��رم��وز  وتبقى 

الع�سق  مذبح  حقيقة  وب�سر  واأخ��ل�����ص.. 

فتذّوق جذبته وعبر...

حنان ال�شاحلي

ح�سين... يا ولدي

من اأين اأبداأ يا نور عيني

اأمن بريق عينيك ال�ساحرتين

اأم من �سحكتك الرّنانة في اأذني

اإليك اأكتب يا عري�ص الجنوب

يا كوكبًا لم يكتمل كماله

يا نبرا�سًا اأ�ساء كل الم�سافات

يا عبيرًا فاح في الأرجاء

يا مقاومًا خّط بدمائه حروف النت�سار

فرغم مرور ال�سنين فاأنت في القلب �ساكن

كم اأنا م�ستاقة اإلى روؤيتك!

اإلى متى هذا الجفاء يا ولدي؟!

ما تعّودُت منك هذا البعد 

اآخر مرة ودعتني اأح�س�ست بقلبي قد رحل معك...

لك  وقلت  وعيني دمعت  بعيد  راقبُتَك من 

اأجبتني  روح���ي«...  يا  نف�سك  اإل��ى  »انتبه 

�ساحكًا »خليها عااهلل يا �ستي«.

اأن  في  عزائي  ولكن  النتظار...  طال  قد 

 ... اإليه  فرحل  اأكثر  خالقه  اأحبَّ  الحبيب 

واأنك باأمان اهلل.

زينب هزيمة حمدان

وجدانيات جّدة
مهداة إلى الروح الشهيد حسين هزيمة)1(

مذبح العشق
إلى المواظب على صالة الغفيلة الشهيد 
القائد محمد حمادي »بّشار«)2(... وإلى كل 

شهيد حاز درجة شهيد كربالء..

ا�ست�سهد بتاريخ 2013/5/20م.) 2( ا�ست�سهد في تبنين بتاريخ 2006/8/10م.) 1(
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التربوية  التعبئة  اأطلقت   ،2006 العام  تموز  لنت�سار  ال�سابعة  الذكرى  اأج��واء  في 

الر�سمي: الإل��ك��ت��رون��ي  موقعها   ،2013-07-04 الخمي�ص  ب��ت��اري��خ  اهلل،  ح���زب  ف��ي 

 www.tarbaweya.org في قاعة ال�سيد عبا�ص المو�سوي/مجمع القائم|.

الموقع التربوي الذي يتوجه لجيل ال�سباب يتميز باأبواب متنوعة، وخدمات ل توفرها 

حيث  المقاومة«،  و»�سيد  »قائدنا«  بابي  جانب  اإلى  فهو  الأخ��رى.  التربوية  المواقع  بقية 

القائد علي الخامنئي  وال�سيد ح�سن ن�سر اهلل )حفظه  ال�سيد  اأبرز مواقف   يتابع 

اهلل(، يقدم باب »اأن�سطتنا« عر�سًا لن�ساطات التعبئة التربوية في مختلف الميادين، في 

حين ي�سيء باب »مقاومتنا« على اأهم ق�سايا المقاومة وق�س�ص المجاهدين. »التقرير 

ال�سحفي التربوي اليومي«، خدمة ينفرد بها الموقع، حيث يقدم تقريرًا يوميًا ملخ�سًا 

لأبرز ما ت�سمنته ال�سفحات التربوية وال�سبابية والعلمية في وكالت الأنباء.. واإلى جانب 

الأبواب الأخرى، يقدم الموقع باب »بنك الأ�سئلة« الذي يتيح الطالع على نماذج اأ�سئلة 

عن  الموقع  واأعلن  ه��ذا،  الر�سمية.  المتحانات  ل�سفوف  ت�سحيحها  واأ�س�ص  وحلولها 

ز لحقًا، منها: »منتدى الطالب والمعلم«، »مقابالت« و»مكتبتنا«. �سفحات اأخرى ُتجهَّ

اإطالق الموقع الإلكتروني الر�سمي 

للتعبئة التربوية 

ُ الَِّذيَن اآَمنُوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن اأُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت} َفِع اللَّ
ْ
{يَر

�صدق الل العلي العظيم

تعلن ح�زة الإمام المنتظر| للدرا�شات الإ�شالمية

عن بدء ا�شتقبال طلبات النت�شاب اإليها

للعام الدرا�شي الجديد 1434 – 1435 هجري الم�افق 2013 – 2014 ميالدي

– حي  الكائن في بعلبك  اإلى مبنى الحوزة  الراغبين بالدرا�شة الح�شور  فعلى االإخ��وة 

الع�شيرة قرب مدر�شة الهدى.

�شروط االنت�شاب:

1 – اأن يتراوح عمر المنت�سب بين الثامنة ع�سرة والثانية والع�سرين.
2 – اأن يكون م�ستواه العلمي ثانويًا وما فوق.

3 – اأن ل يكون الطالب مرتبطًا بعمل اآخر غير طلب العلم.

لمزيد من المعل�مات الت�شال على الأرقام التالية:

107تلفون: 03/373628 – 08/373629 - فاك�ص: 08/374529
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الواحة

)soduku( س�����ودوك�و
مكّونة  ال�سبكة  هذه  اللعبة:  �شروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّسم اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط 

9 �سمن  اإلى   1 من  الأرق��ام  و�سع  اللعبة 

كل  في  الرقم  يتكرر  ل  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

18479
6312
924

493
583246
315
831

1432
24859

آياٌت ُضِربت مثاًل 
)اآل عمران: 92( وَن}  ا ُتِحبُّ 1 –{َلن َتَناُلواْ اْلِبرَّ َحتَّى ُتنِفُقواْ ِممَّ

)المائدة: 99( �ُشوِل اإِالَّ اْلَباَلُغ}  ا َعلَى الرَّ 2 – {مَّ

)المائدة: 100( يُِّب}  3 - {ُقل الَّ َي�ْشَتِوي اْلَخِبيُث َوالطَّ

)ه�د: 81( ْبُح ِبَقِريٍب}  4 - {اأََلْي�َس ال�شُّ

)ي��شف: 51(   { َح�َس اْلَحقُّ 5 - { االآَن َح�شْ

)الأنعام: 67(  { �ْشَتَقرٌّ 6 – {لُِّكلِّ َنَباإٍ مُّ

)الحج: 20( َمْت َيَداَك}  7 - {َذِلَك ِبَما َقدَّ

طرائف:

- �شاحَية اأو مغّيمة؟

قال اأحدهم: اخرج وانظر هل ال�سماء 

وقال:  عاد  ثم  فخرج  مغّيمة،  اأو  �ساحية 

مغّيمة  اأهي  اأنظر  المطر  تركني  ما  واهلل 

اأم ل.

- لم اأرها

على  الق�ساة  بع�ص  عند  رج��ل  �سهد 

القا�سي  اأيها  عليه:  الم�سهود  فقال  رجل، 

دينار،  األ��ف  ع�سرون  ومعه  �سهادته  تقبل 

اهلل  بيت  اإل��ى  يحج  ول��م 

ال���ح���رام؟ ف��ق��ال: بل 

ح����ج����ج����ت، ق������ال: 

زم��زم،  عن  فا�ساأله 

قال: حججت قبل اأن 

تحفر زمزم فلم اأرها.

أحجية
- �سفٌر غوائلها، حمٌر عمائمها، �سود ذوائبها، بي�ص لياليها، تحيي الليالي نورًا وهي 

تقتلها، بئ�ص الجزاء لعمر اهلل تجزيها.

الواحة
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*من م�شتحبات ليلة عيد الفطر
الح�سين  الإم��ام  وزي��ارة  والدعاء  بال�سالة  اإحياوؤها  الفطر  عيد  ليلة  ي�ستحب 

Q، ومن هذه ال�سلوات: �سالة اأربع ع�سرة ركعة يقراأ في كل ركعة الحمد واآية 

الكر�سي، وثالث مرات )قل هو اهلل اأحد(، ليكون له بكل ركعة عبادة اأربعين �سنة، 

وعبادة كل من �سام و�سّلى في هذا ال�سهر.

)مفاتيح الجنان، القمي، �ض282(

غريب المفردات في القرآن  الكريم
نباأ: النباأ خبر ذو فائدة عظيمة يح�سل به علم اأو غلبة ظن. وحق الخبر الذي 

يقال فيه نباأ اأن يتعّرى عن الكذب كالتواتر، وخبر اهلل تعالى، وخبر النبي. قال اهلل 

وَن} )�ص: 67 – 68( وقال: {ِتْلَك  تعالى: {ُقْل ُهَو َنَباأٌ َعِظيٌم * اأَنُتْم َعْنُه ُمْعِر�شُ

ِمْن اأَنَباء اْلَغْيِب ُنوِحيَها اإَِلْيَك} )هود: 49(.

اأََها ِبِه َقاَلْت َمْن اأَنَباأََك  ا َنبَّ ونباأُته اأبَلُغ من اأنباأُته، ويدل على ذلك قوله: {َفلَمَّ

اأَِنَي اْلَعِليُم اْلَخِبيُر} )التحريم: 3( ولم يقل اأنباأني، بل عدل اإلى نباأ  َهَذا َقاَل َنبَّ

اهلل  بين  �سفارة  والنبوة  قبل اهلل.  وكونه من  تحقيقه  تنبيهًا على  اأبلغ  هو  الذي 

والنبي  اأمر معادهم ومعا�سهم،  العقول من عبادة لإزاحة عّلتهم في  وبين ذوي 

لكونه منبئًا بما ت�سكن اإليه العقول الذكية {َنبِّىْء ِعَباِدي} )الحجر: 49( {ُقْل 

اأَوؤَُنبُِّئُكم} )اآل عمران: 15(، ويقال: تنباأ فالن اأي اّدعى النبوة. والنباأة ال�سوت 

الخفي.

)المفردات في غريب القراآن، الراغب الأ�شفهاني، �ض481(

 R من قبس األنبياء
- من اأخبار داود Q: »ما لأوليائي والهّم بالدنيا؟ اإن الهّم يذهب حالوة 

يكونوا روحانيين ل  اأن  اأوليائي  اإّن محبتي من  داود!  يا  قلوبهم،  مناجاتي في 

يغتّمون«.

- عن الم�سيح Q: »بحق اأقول لكم: اإنه كما ينظر المري�ص اإلى طيب الطعام 

فال يلتذه مع ما يجده من �سّدة الوجع، كذلك �ساحب الدنيا ل يلتّذ بالعبادة«.

)ميزان الحكمة، الري�شهري، ج3، �ض1806(
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الكلمات المتقاطعة

افقيا: 

قناة ف�شائية لبنانية – من الفواكه. 1

من الفواكه – ت�شفق على. 2

قولكم – عزم و�شمم على. 3

مراهنتهم على. 4

ي�شعر – نثرت الماء. 5

ه�شبة – يقاومون وينا�شلون. 6

حرف اأبجدي – نظمتم االأ�شياء. 7

�شارت فقيرة – �شوت القط. 8

�شمير منف�شل – �سار. 9

القوي – قطة. 10

عم�ديًا:

دولة عربية – �شمير منف�شل. 1

�شد نهار – �شبور. 2

مزاول العمل – الحزن. 3

رقاده – من االأحجار الكريمة. 4

نفيي الخبر. 5

اآلة لقطع الخ�شب – ُعمر. 6

�شحتما. 7

تغني ب�شوت ح�شن – �شروره. 8

حرف اأبجدي – لجاأتا اإلى المكان. 9

من الفواكه – وا�شية. 10

الواحة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�شادرة في العدد 262

من يرغب من االإخوة القراء بالم�شاركة في �شحب قرعة الم�شابقة؛ 

فلي�شتعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Soduku ح����ل شب��ك�ة
الصادرة في العدد 262

681392754

237465891

945187326

378516942

456729183

129834567

514278639

893641275

762953418

الج�اب: ال�شمعة اأو ع�د الكبريت.

اأج�بة م�شابقة العدد 261

12345678910

ر�صمنيط�صلف1

وبرقنيبد2

�صيرابرانك3

يايرتيرا4

اي�صالمانا5

ابتاعتل6

مةلبادع7

نب�صقنامر8

ديردمب�صا9

نادو�صلاقق10

1 - �شح اأم خطاأ؟

اأ - خطاأ.

ب - خطاأ.

ج - �سح.

2 - امالأ الفراغ:

اأ - التكاليف.

ب - اليومي.

ج - مدينًا لهم.

3 - َمن قال؟

.P اأ - النبي

ب - ال�سهيد محمد باقر ال�سدر }.

ج - الإمام الخميني }.

4 - �شّحح الخطاأ ح�شبما ورد في العدد:

اأ - التخطيط.

ب - ل يغفل.

ج - اإمامًا.

5 - من ه�؟

اأ - عثمان بن �سعيد العمري}.

ب - ال�سهيد ح�سن محمود �سعيد.

.Q ج - الإمام ال�سادق

6 - في رحاب بقية اهلل.

7 - تغذية.

8 - الِكبر.

9 - العلم.

10 - عين القلب.
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قائد المحور... وطيف المالئكة

مناطق،  عدة  بين  والتنقل  المتوا�سل  العمل  من  �سهرين  ا�ستغرقت  مهمة  اأداء  بعد 

و�سل قائد المحور في وقت متاأخر من الم�ساء من الجنوب اإلى منطقته في بيروت، تجول 

في طرقاتها... الجدران والمنازل والطرقات ال�سيقة تن�سر زينة �سهر رم�سان، وتب�سر 

وي�سهرون...  يجتمعون  كعادتهم  الحي  اأهالي  معدودة...  اأيام  م�سافة  على  العيد  بحلول 

اأم�سيات ال�سحر... ففي كل بيٍت له  النهار جديدًا في  اأبواب منازلهم ويبعثون  ي�سرعون 

�سديق اإما �سبقه في قافلة ال�سهداء، واإما ما زال ينتظر معه، وفي كل بيٍت وجع تقا�سموا 

اأنينه منذ اأحداث الجتياح الإ�سرائيلي... عّلمتهم الآلم كيف يتقا�سمون الأفراح كالهواء 

النقي. ي�سعب اأن ياأتي دون اأن يتنف�سه الجميع... فتنب�ص قلوبهم معًا.

و�سل اإلى منزله وعيناه تبحثان عن والدته بين مجموعة الجارات المجتمعات اأمام 

المنزل. هّبت الوالدة عند روؤيته، فهي تعلم اأن �ساعاته عندها قليلة، فيما تهتف الجارات 

»حر�سك اهلل، بّت �سابًا، لَم لم نعد نراك؟«. هم�ست اإحدى الجارات له: »ابني ال�سغير 

لم يقطع فر�سًا من ال�سالة منذ التحق بالفوج الك�سفي لديك. دائمًا اأدعو لك فقد وفيت 

بوعدك«.. نجحت والدته اأخيرًا في �سحبه اإلى الداخل وانق�ست �ساعة كاملة وهي تحاول 

عبثًا اأن يرتاح وياأكل ويهداأ، وهو ي�ساأل عن اإخوته واأحوالهم والجيران والأهم... ال�سباب. 

خرج يبحث عنهم، توائم الروح ورفاق الدرب... وجدهم في الملعب القديم... مع 

وهو  �سهر رم�سان  »لدينا عمل مهم في  �سريعًا:  اقتراحًا  �سنًا. قدم  ي�سغرونهم  اآخرين 

نوقظ  خا�سعة...هلّموا  واأ�سوات  والطبل  الع�سي  بع�ص  �سوى  نحتاج  ل  الجميع،  يحتاج 

ن�ّساك الليل ليتزودوا ل�سيام نهارهم«.

المحور،  قائد  يقود  باأ�سواتهم، كما في كل عام عندما يح�سر...  الليل  �سدح ذلك 

تتذكره  زالت  وما  اهلل...  ذكر  على  النائمين  ليوقظ  ال�سحر  في  المالئكة  طيف  نف�سه، 

ليالي ال�سحر...

نهى عبد اهلل

(*) ال�سهيد ال�سعيد )جواد( �سمير مطوط )22 �سنة(، اأول الموؤ�س�سين لك�سافة الإمام المهدي|. ا�ست�سهد في عملية علي الطاهر 1987م.

اله�ام�ض

آخر الكالم
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