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ال�سيد علي عبا�س املو�سوي

تكثر المنعطفات التي يمّر بها الإن�سان في حياته التي تم�سي في هذه الدنيا. وترتبط 

يكون  الحالين  كال  وفي  اعتيادّية.  واأخ��رى  م�سيرّية  بقرارت  اأحيانًا  المنعطفات  هذه 

للخيار المّتَخذ تبعات ل بد واأن تترتب؛ فيتحمل �ساحب الختيار م�سوؤولّية تلك التبعات.

لم  مدارج الكمال،  في  الإن�سان  بهذا  ترقى  اجتماعيّة  حياة  اإلى  دعا  الإ�سالم  ولأن 

نتائج  الأف��راد من  به  يقع  اإزاء ما  المتفّرج  اأن يقفوا موقف  المجتمع  ير�َس لأفراد هذا 

لختياراتهم وما يقومون به من اأعمال، بل دعا ومن خالل النظر اإلى كّل الأفراد كمكّون 

واحد، اأي اأع�ساء ج�سد واحد، اإلى الهتمام والمبادرة لتقديم العون لأّي ع�سو من هذا 

الج�سد ي�سكو وي�ساب باآفة.

واعتمد الإ�سالم في دعوته هذه على عن�سرين، اأحدهما اإلزامي والآخر اختياري. 

ويمثل الواجب م�سداقًا للعن�سر الأّول والم�ستحب م�سداقًا للعن�سر الثاني. وحّث على 

اأن يكون النظر اإلى تح�سيل الر�سا الإلهي في امتثال كال العن�سرين والتكليفين.

اإّن اأو�سح م�سداق يتبادر اإلى عرف النا�س في هذا الأمر هو ما يتمّثل بالديون 

بل  اأي دون خطاأ،  اأكان ذلك غير متعمد  و�سواء  النا�س.  اأحد  تتراكم على  التي 

ب�سبب اأعباء الحياة اأم كان متعمدًا وب�سبب خطاأ وقع فيه المديون. وفي هذا 

اأن يقفوا موقفًا �سلبيًا  الديون،  للنا�س، ل �سيما لأ�سحاب  المجال ل يمكن 

تمامًا، بل دعا الإ�سالم اإلى اأن ُينظر بعين الرحمة اإلى هوؤلء وذلك من 

حالهم  انتقال  وانتظار  الطلب  في  التريث  وهو  اإل��زام  عن�سر  خالل 

اأن يتم العفو عن هذا  اإلى الي�سر، وعن�سر اختيار وهو  من الع�سر 

المدين واإبراء ذمته من الدين.

أول الكالم
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كالحقوق  اأحيانًا،  خفية  تبقى  الحياة  ه��ذه  في  اأخ��رى  م�ساديق  ثمة  ولكن 

قد  الحقوق  فهذه  والأب��ن��اء.  الآب��اء  وبين  الزوجين  وبين  الأرح��ام،  بين  المتبادلة 

اأحيانًا  وخطاأ  ق�سور  عن  النق�س  فيها  يقع  وقد  المطلوب،  وهو  وجهها  على  ت��وؤّدى 

وعن تق�سير وتعّمٍد في اأحيان اأخرى. وتفر�س الروح الأخالقية الجتماعية التي دعا 

اإليها الإ�سالم اأن يتّم النظر اإلى ذلك تارة بالتريث والنتظار واإعطاء الفر�سة للتدارك 

والجبران، واأخرى بالعفو والإبراء.

�سلة  في  التق�سير  في  فوقعوا  النا�س  بع�س  �سغلت  قد  الحياة  م�ساغل  كانت  ف��اإذا 

اإزاء ذلك فال ينبغي اعتماد مبداأ المبادرة بالمثل، بل  اأو يعي�سون الالمبالة  اأرحامهم 

ينبغي اأن ي�سير الإن�سان في طريق التريث والنتظار اأو العفو والت�سامح.

فاإن  الم�ستركة،  حياتهما  في  يعي�سان  وهما  الزوجين  عالقة  في  الحال  وكذلك 

اأن يكون  اأن يكون فتح الفر�س لتدارك الأخطاء عادة جارية، واإلى  اإلى  الإ�سالم يدعو 

العفو والت�سامح قيمًة حاكمًة.

اأو غير  والذي قد ي�سدر عن خطاأ غير مق�سود  الآب��اء،  الأبناء مع  وفي تق�سير 

متعمد، تكون عين الرحمة هي القاعدة المتبعة ال�سامنة لعودة هوؤلء عن تق�سيرهم، 

ويكون العفو هو الموؤاخذة والعقوبة التي تردعهم عن ال�ستمرار في الخطاأ، والعودة 

اإلى اأداء الواجب والتكليف.

الخير  لكان  متبعًة،  ال�سارع  اإليها  دعا  التي  الح�سنة  العادات  هذه  كانت  لو 

الوافر من ن�سيب المجتمع كله، ولنال ثمار ذلك في الدنيا والآخرة. ولذا، 

و�سفت الآية ذلك باأنه خيٌر لكم، فقال تعالى: {َواإِن َكاَن ُذو ُع�ْشَرٍة َفَنِظَرٌة 

ن ُكنُتْم َتْعلَُموَن})البقرة: 280(.  ُكْم اإِ ُقواْ َخْيٌر لَّ اإَِلى َمْي�َشَرٍة َواأَن َت�َشدَّ

واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رّب العالمين.
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ال�سيخ نعيم قا�سم

من ِنَعِم اهلل تعالى علينا ورحمِته بنا اأن 

فنا طريق  اأر�سل لنا الأنبياء والر�سل، وعرَّ

الهدى، قال تعالى: {ُهَو الَِّذي اأَْر�َشَل َر�ُشوَلُه 

يِن  ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعلَى الدِّ

.)33 اْلُم�ْشِرُكوَن})التوبة:  َكِرَه  َوَلْو  ُكلِِّه 

ولول تعريف اهلل تعالى الأنبياء والأو�سياء 

 P محمدًا  الإ���س��الم  نبّي  ة  وخا�سّ لنا، 

واأئمة اأهل البيت R، لما اهتدينا، اإذ 

و�سعة  العقل،  الإن�سان من قدرة  بلغ  مهما 

ما  ب��ه،  ُتحيُط  كثيرة  خفايا  ف��اإنَّ  العلم، 

 من زيارة االإمام 
)*(

نتناول في هذا البحث المقطع الثاني

ِبِه  َفَك  َعرَّ ِبما  َعَرَفَك  َمْن  �َسالَم  َعَلْيَك  الُم  »ال�سَّ  :| ة  الُحجَّ

نََّك  اهلل، َوَنَعَتَك ِبَبْع�ِس ُنُعوِتَك الَِّتي اأَْنَت اأَْهُلها َوَفْوَقها. اأَ�ْسَهُد اأَ

الغاِلُبوَن،  ُهُم  ِحْزَبَك  َواأَنَّ  َبِقَي،  َوَمْن  َم�سى،  َمْن  َعلى  ة  الُحجَّ

ــَك  َواأَنَّ الخا�ِسُروَن،  ُهُم  ْعــداَءَك  َواأَ الفاِئُزوَن،  ُهُم  َواأَْوِلــيــاَءَك 

ُكلِّ  َوُمْبِطُل   ، َحقٍّ ُكلِّ  ُق  َوُمَحقِّ َرْتٍق،  ُكلِّ  َوفاِتُق  ِعْلٍم،  ُكلِّ  خاِزُن 

ْيُتَك يا َمْوالَي اإِمامًا َوهاِديًا َوَوِلّيًا َوُمْر�ِسدًا، ال اأَْبَتِغي  باِطٍل. َر�سَ

ِخُذ ِمْن ُدوِنَك َوِلّيًا«. ِبَك َبَداًل، َوال اأَتَّ

وا�ستنتاجاٍت  ناق�س،  فهٍم  اإل��ى  به  ي��وؤدي 

لنا  تعالى  اهلل  توجيه  مع  بينما  ع��اج��زة، 

ح طريق الحق. وعبر نبّيه P، يتو�سَّ

*المعرفة طريق النجاة
الأك��رم  نبينا  اإلينا  تعالى  اهلل  ف  ع��رَّ

���ه ال��ن��اط��ق ب��ال��وح��ي،  م��ح��م��دًا P ب���اأنَّ

اإِاَل  ُه���َو  اإِْن  َع���ِن اْل��َه��َوى *  َي��ْن��ِط��ُق  {َوَم���ا 

فنا  وعرَّ  .)4  -  3 ُيوَحى})النجم:  َوْح��ٌي 

البيت  اآل  �سل�سلة  اإل��ى   P الم�سطفى 

المهدي  وخاتمهم   R المع�سومين 

اإمام  اأبي طالب  بن  »اإنَّ علي  فقال:   ،|

في رحاب بقية اهلل
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)2(

َي بالقائم، لقيامه بالحق« و�ُسمِّ

�سفات  بع�س  معاني  اأدركنا  ما  واإذا 

ة |، فاإننا ُندركها بفهمنا القا�سر  الُحجَّ

والعاجز عن معرفة حقيقة معانيها، ولذا 

فنحن ن�سلِّم على الإمام وننعته بال�سفات 

ل  مّما  بكثير  فوقها  ب��ل  اأهلها،  ه��و  التي 

ممن  عليك  فال�سالم  نفهمه،  ول  ندركه 

ْهُلها 
َ
اأ ْن���َت 

َ
اأ ِتي  الَّ ُنُعوِتَك  ِبَبْع�ِس  »َنَعَتَك 

َوَفْوَقها«.

هي   | ة  الُحجَّ لالإمام  المعرفة  اإنَّ 

التي ت�سمن �سالمة اختيار الموؤمن لطريق 

باأيدي  ياأخذ  َم��ن  هو  فالقائد  الإ���س��الم، 

الموؤمنين، ومع معرفة الإمام والقتداء به 

اأدرك  �سواء  وال�ستقامة،  الهدف  يتحقق 

قبل  فمات  ي��درك��ه  ل��م  اأو  اإم��ام��ه  الموؤمن 

»من   :Q الباقر  الإم��ام  فعن  ظهوره، 

ميتة جاهلية،  فميتته  اإمام  له  ولي�س  مات 

وم��ن م��ات وه��و ع��ارف لإم��ام��ه لم ي�سره 

وهو  مات  ومن  تاأخر،  اأو  الأمر  م هذا  تقدَّ

عارف لإمامه كان كمن هو مع القائم في 

.
)3(

ف�سطاطه«

ة المن�سورة *الُحجَّ
قناعًة  يتطلَّب  تعالى  ب��اهلل  الإي��م��ان 

تكون  وكذا  والبراهين،  بالأدلة  واعتقادًا 

ما  مبنيًة على  الم�سير  �سالمة  في  ة  الُحجَّ

ال�سريفة  وال�سّنة  الكريم  الكتاب  في  ورد 

ومن  ب��ع��دي،  م��ن  عليها  وخليفتي  اأم��ت��ي، 

الأر�س  يمالأ  الذي  المنتظر،  القائم  ولده 

وظلمًا،  ج��ورًا  ملئت  كما  وق�سطًا،  ع��دًل  

الثابتين  اإنَّ  ب�سيرًا،  بالحق  بعثني  وال��ذي 

من  لأع��ّز  غيبته  زم��ان  في  به  القول  على 

.
)1(

الكبريت الأحمر«

الُم َعَلْيَك  ة |: »ال�سَّ وفي زيارة الُحجَّ

ِب��ِه اهلل«،  َف��َك  َع��رَّ ِبما  َع��َرَف��َك  َم��ْن  �َسالَم 

فناها من الإ�سالم،  فالمعرفة هي التي تعرَّ

فبال�سفات  الإم��ام  اأيها  نعتناك  ما  واإذا 

��ح��ه��ا ل��ن��ا ال��ن��ب��ي P والأئ��م��ة  ال��ت��ي و���سَّ

َي القائم  R، ففي الحديث: »واإنما �ُسمِّ

مهدّيًا، لأنَّه يهدي اإلى اأمر قد �سّلوا عنه، 

نحن نسلِّم على اإلمام وننعته 
بالصفات التي هو أهلها، بل فوقها 

بكثري مّما ال ندركه وال نفهمه
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كان  ��م��ا  واإنَّ والوا�سحة.  القاطعة  ب��الأدل��ة 

ورد  بما  علينا  ة  ُحجَّ  | المهدي  الإم��ام 

ل  حيث   ،R والأئ��م��ة   P النبي  عن 

اإلَّ  تعالى  اهلل  طاعة  في  خيارنا  ي�ستقيم 

ال�سياع  يح�سل  دون��ه��ا  وم��ن  باتباعها، 

Q والنحراف. �ُسئل الإمام الع�سكري

»اإنَّ   :R اآبائه  المروي عن  الخبر  عن 

ة هلل على خلقه اإلى  الأر�س ل تخلو من ُحجَّ

يوم القيامة، واإنَّ من مات ولم يعرف اإمام 

زمانه مات ميتة جاهلية.

كما  ح���قٌّ  ه���ذا  اإنَّ   :Q ف��ق��ال 

النهار حق.

ف��ق��ي��ل ل���ه: ي���ا ب���ن ر���س��ول 

والإمام  ة  الُحجَّ فمن  اهلل 

بعدك؟

Q: ابني محمد، هو الإمام  فقال 

مات  يعرفه  ولم  مات  بعدي، من  ة  والُحجَّ

فيها  يحار  غيبة  له  اإنَّ  اأما  جاهلية.  ميتة 

الجاهلون، ويهلك فيها المبطلون، ويكذب 

.
)4(

اتون« فيها الوقَّ

ة َعلى  نََّك الُحجَّ
َ
اأ �ْسَهُد 

َ
»اأ وفي الزيارة: 

ة على من  َمْن َم�سى، َوَمْن َبِقَي«. اأما الُحجَّ

بالإمامة  الإيمان  ف��الأنَّ  زماننا  قبل  عا�سوا 

من اأ�سول الدين الخم�سة وهو الإمام الثاني 

قيد  على  بقي  من  على  ة  الُحجَّ واأم��ا  ع�سر، 

ه اإمامهم الغائب المنتظر. الحياة فالأنَّ

وف��ائ��زٌة  غ��ال��ب��ٌة  ��ة  ال��ُح��جَّ ط��ري��ق  اإنَّ 

اهللَ  َيَتَولَّ  {َوَم��ْن  تعالى:  قال  ومن�سورة، 

نَّ ِحْزَب اهلِل ُهُم  َوَر�ُشوَلُه َوالَِّذيَن اآَمُنوا َفاإِ

الإمام  وقال   .)56 اْلَغاِلُبوَن})المائدة: 

 من أحب أن يركب سفينة 
النجاة، ويستمسك بالعروة 

الوثقى، فليواِل عليًا بعدي... 
وليأمت باألئمة الهداة من ولده

في رحاب بقية اهلل
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علي Q- في قوله تعالى: {َوُنِريُد اأَْن 

االأْر�ِش  ِفي  ِعُفوا  ا�ْشُت�شْ الَِّذيَن  َعلَى  َنُمنَّ 

اْل��َواِرِث��ي��َن}-  َوَنْجَعلَُهُم  ��ًة  اأَِئ��مَّ َوَنْجَعلَُهْم 

مهديهم  اهلل  يبعث   ،P محمد  اآل  »هم 

.
)5(

هم« بعد جهدهم، فيعّزهم، ويذل عدوَّ

م��ن هنا ك��ان��ت ال�����س��ه��ادة ف��ي ال��زي��ارة 

نَّ ِحْزَبَك ُهُم 
َ
مطابقة لهذا الوعد الإلهي، »َواأ

ْعداَءَك 
َ
ْوِلياَءَك ُهُم الفاِئُزوَن، َواأ

َ
الغاِلُبوَن، َواأ

اأن  في  الإلهية  ال�ُسّنة  اإنَّها  الخا�ِسُروَن«.  ُهُم 

يفوز الموؤمنون ويخ�سر الكافرون.

*قائدي واإمامي
اإم��ام��ي،  ي��ا  بقيادتك  األ��ت��زم  ل  كيف 

ا  ��َك خاِزُن ُكلِّ ِعْلٍم«؟ وكل ما خفي عنَّ نَّ
َ
»َواأ

حقيقته  �سنعرف  ال�سرعية،  الأحكام  من 

بقية  يا  القطعية منك  ال�سرعية  والأحكام 

الم�ستقبل  ع��ال��م  يحتاجه  م��ا  وك��ل  اهلل، 

)*( المقطع الأول ورد في العدد ال�سابق.

 كمال الدين وتمام النعمة، ال�سيخ ال�سدوق، �س287.( 1)

 الإر�ساد، ال�سيخ المفيد، ج2، �س383.( 2)

 الكافي، ال�سيخ الكليني، ج1، �س371.( 3)

 كمال الدين، م.�س، �س409.( 4)

 الغيبة، ال�سيخ الطو�سي، �س184. ( 5)

 بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج38، �س92.( 6)

الهوام�س

م���ن ال��ع��ل��وم 

ال��م��ع��ا���س��رة 

وال�����ق�����ي�����ادة 

ال���ع���ال���م���ي���ة...  

خزانة  في  متوفٌر 

علمك.

َرْتٍق«؟  ُكلِّ  »فاِتُق  واأنَّك 

مت�سلة  ك��ث��ي��رة  اأ���س��ي��اء  ف��ه��ن��اك 

مرتوقة،،  اأنها  اأي  ومت�سابكة  ومترابطة 

فتقها  على  ق��ادٌر  اإمامي  يا  وح��دك  واأن��ت 

الحقائق  على  لنتعرف  بينها  ما  وف�سل 

والتكاليف.

كيف ل األتزم اأوامرك يا اإمامي واأنَّك 

باِطٍل«؟ وهل  ُكلِّ  َوُمْبِطُل   ، َحقٍّ ُكلِّ  ُق  »ُمَحقِّ

اإلى طريق  اإّيانا  اإّل بقيادتك  تكون نجاتنا 

الحق؟ يا حامل لواء النبوة والإمامة.

الحياة  بحر  في  النجاة  �سفينة  اإنَّها 

الر�سول  فعن  الباطل،  باأمواج  المتالطم 

P: »من اأحب اأن يركب �سفينة النجاة، 

ويعت�سم  ال��وث��ق��ى،  ب��ال��ع��روة  وي�ستم�سك 

بعدي،  عليًا  فليواِل  المتين،  اهلل  بحبل 

من  الهداة  بالأئمة  ولياأتم  وه،  ع��دَّ وليعاِد 

وحجج  واأو�سيائي  خلفائي  فاإنهم  ول��ده، 

اأم��ت��ي،  و���س��ادة  ب��ع��دي،  الخلق  على  اهلل 

وقادة الأتقياء اإلى الجنة، حزبهم حزبي، 

وحزبي حزب اهلل، وحزب اأعدائهم حزب 

.
)6(

ال�سيطان«
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جميع  منبع  هي  الثالث  القوى  فهذه 

جميع  واأ�سل  وال�سيئة،  الح�سنة  الملكات 

كما  فالإن�سان،  الملكوتية.  الغيبّية  ال�سور 

اأن له في هذه الدنيا �سورًة ملكّيًة دنيوّية، 

اعلم اأن اهلل تبارك وتعالى قد خلق بيد قدرته وحكمته في عالم 

»الوهمية،  وهي:  تح�سى،  ال  منافع  لها  قوًى  النف�س،  وباطن  الغيب 

حفظ  الأجــل  كثيرة  القوى  هذه  ومنافع  وال�سهوانية«.  والغ�سبية 

النوع وال�سخ�س واإعمار الدنيا واالآخرة، كما ذكر ذلك العلماء.

أعمالنا مرآة الملكوت

كمال  ع��ل��ى  وت��ع��ال��ى  ت��ب��ارك  اهلل  خلقها 

وقد  البديع،  والتركيب  والجمال  الُح�سن 

المخلوقات  جميع  ع��ن  تعالى  اهلل  م��ّي��زه 

كذلك  المنظر،  وجمال  التقويم  بح�سن 

نور روح اهلل
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وهيئًة  ���س��ورًة   - لالإن�سان  اأي   - ل��ه  ف��اإن 

و�سكاًل ملكوتيًا غيبيًا. وهذه ال�سورة تابعة 

لملكات النف�س والخلقة الباطنّية.

*الباطن وال�سورة الملكوتّية
الباطن  في  الإن�سان  خلقة  كانت  اإذا 

�سورته  تكون  اإن�سانية،  وال�سريرة  والَمَلكة 

الملكوتية في عالم ما بعد الموت - �سواء 

اإن�سانية  �سورة   - القيامة  اأو  البرزخ  في 

ملكات  ملكاته  تكن  لم  اإذا  واأم��ا  اأي�سًا. 

بعد  م��ا  عالم  ف��ي   - ف�سورته  اإن�سانية، 

وتابعًة  اأي�سًا  اإن�سانية  غير  تكون   - الموت 

لتلك ال�سريرة والملكة.

مَلَكة  باطنه  على  َغَلَبْت  اإذا  فمثاًل: 

مملكة  ُحكم  واأ�سبح  والبهيمية،  ال�سهوة 

الباطن حكم البهيمة، كانت �سورة الإن�سان 

التي  البهائم  اإحدى  الملكوتية على �سورة 

على  غلبت  واإذا  الخلق.  وذل���ك  ت��ت��الءم 

وال�سبعية،  الغ�سب  ملكة  و�سريرته  باطنه 

وكان حكم مملكة الباطن وال�سريرة حكمًا 

الملكوتية  الغيبية  �سورته  كانت  �سبعيًا، 

اأ�سبح  واإذا  والبهائم.  ال�سباع  اأحد  �سورة 

واأ�سبحت  الَمَلكة،  هما  وال�سيطنة  الوهم 

�سيطانية  م��ل��ك��ات  وال�����س��ري��رة  ل��ل��ب��اط��ن 

كالخداع والتزوير والنميمة والغيبة، تكون 

�سورته الغيبّية الملكوتّية على �سورة اأحد 

ال�سياطين، بما يتنا�سب وتلك ال�سورة.

إذا غلبت على باطن اإلنسان 
وسريرته ملكة الغضب 

والسبعية، وكان حكم مملكة 
الباطن والسريرة حكمًا سبعيًا، 
كانت صورته الغيبية امللكوتية 

صورة أحد السباع والبهائم

ت��ت��رّك��ب  اأن  اأح���ي���ان���ًا  ال��م��م��ك��ن  وم���ن 

عدة  اأو  ملكتين  م��ن  الملكوتّية  ال�سورة 

على  ت��ك��ون  ل  الحالة  ه��ذه  وف��ي  ملكات، 

له  تت�سكل  بل  الحيوانات،  من  اأي  �سورة 

بهيئتها  ال�����س��ورة،  ه��ذه  غيبية.  ���س��ورة 

المرعبة، المده�سة، وال�سيئة المخيفة لن 

يكون لها مثيل في هذا العالم.

*مملكة البرزخ و�سلطان االآخرة
بع�س  اأّن   P اهلل  ر�سول  عن  ينقل 

�سور  على  القيامة  يوم  يح�سرون  النا�س 

تكون اأ�سواأ من �سور القردة، بل وقد تكون 

ل�سخ�س واحد عدة �سور في ذلك العالم، 

لأن ذلك العالم لي�س كهذا العالم بحيث ل 

اأكثر من �سورة  اأن يتقبل  يمكن لأي �سيء 

البرهان  يطابق  الأم��ر  وه��ذا  ل��ه،  واح��دة 
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وثابت في محّله اأي�سًا.

واعلم اأن المعيار لهذه ال�سور المختلفة 

منها،  واحدة  الإن�سان  �سورة  تعد  والتي   -

وال��ب��اق��ي ���س��ور اأ���س��ي��اء اأخ����رى- ه��و وقت 

وظهور  الج�سد،  ه��ذا  م��ن  ال���روح  خ���روج 

الآخرة،  �سلطان  وا�ستيالء  البرزخ،  مملكة 

الذي اأّوله في البرزخ عند خروج الروح من 

الج�سد. فباأية ملكة يخرج بها من الدنيا، 

الأخ��روي��ة،  �سورته  �سوئها  على  تت�سّكل 

وهو  ال��ب��رزخ،  في  الملكوتية  العين  وت��راه 

نف�سه اأي�سًا عندما يفتح عينيه في برزخه، 

عليها  هو  التي  بال�سورة  نف�سه  اإلى  ينظر 

-في ذلك العالم- اإذا كان لديه ب�سر.

�سورة  ت��ك��ون  اأن  المحتم  م��ن  ولي�س 

لتلك  مطابقة  العالم  ذل��ك  في  الإن�سان 

الدنيا.  هذه  في  عليها  كان  التي  ال�سورة 

بع�ٍس:  ل�سان  على  وتعالى  �سبحانه  يقول 

ُكنُت  َوَق��ْد  اأَْعَمى  َح�َشْرَتِني  ِل��َم  َربِّ  {َق��اَل 

يراً})طه: 125(، فياأتيه الجواب من  َب�شِ

َفَن�ِشيَتَها  اآَياُتَنا  اأََتْتَك  َكَذِلَك  {َق��اَل  اهلل: 

َوَكَذِلَك اْلَيْوَم ُتن�َشى})طه: 126(.

*انظر بعين الب�سيرة
لديك  كانت  قد  الم�سكين؛  اأيها  فيا 

في  ولكنك  الب�سر،  ظاهرة  ملكية  عين 

باطنك وملكوتك كنت اأعمى، وقد اأدركت 

الآن هذا الأمر، واإل فاإنك كنت اأعمى منذ 

الب�سيرة  عين  لديك  تكن  ول��م  البداية، 

الباطنية التي ترى بها اآيات اهلل.

الباطنية  ال�ستقامة  تحرز  اأن  عليك 

كي تكون م�ستقيم القامة في يوم القيامة. 

كي  اإن�سانية  روح��ًا  روح��ك  تكون  اأن  يجب 

�سورة  ال��ب��رزخ  عالم  ف��ي  �سورتك  تكون 

الغيب  ع��ال��م  اأن  تظن  اأن���ت  اإن�����س��ان��ي��ة... 

والباطن مثل عالم الظاهر والدنيا، حيث 

اإّن  وال���س��ت��ب��اه...  الَخلط  يقع  اأن  يمكن 

و�سائر  ورجليك  ويديك  واأذن��ي��ك  عينيك 

عليك  �ست�سهد  جميعها،  ج�سدك،  اأع�ساء 

وبع�سها  بل  ملكوتّية،  باأْل�ِسنة  فعلت،  بما 

ب�سور ملكوتية.

و�سد  قلبك،  �سْمع  افتح  العزيز؛  اأيها 

حال  وارح��م  و�سطك،  على  الهمة  ح��زام 

من  تجعل  اأن  ت�ستطيع  لعلك  م�سكنتك، 

نف�سك اإن�سانًا، واأن تخرج من هذا العالم 

اأه��ل  م��ن  عندها  لتكون  اآدم��ي��ة،  ب�سورة 

الفالح وال�سعادة، وحذار من اأن تت�سّور اأّن 

كّل ما تقدم هو موعظة وخطابة. فهذا كله 

ل اإليه الحكماء  هو نتاج اأدّلٍة فل�سفّيٍة تو�سّ

���ٍف ان��ك�����س��ف لأ���س��ح��اب  ال��ع��ظ��ام، وَك�������سْ

ال�سادقين  ع��ن  واأخ���ب���اٍر  ال��ري��ا���س��ات، 

.R والمع�سومين

*�سلِّمها للعقل واالأنبياء العظام
وال�سهوة  والغ�سب،  الوهم،  اأن  واعلم 

ال��ج��ن��ود  م���ن  ت���ك���ون  اأن  ال��م��م��ك��ن  م���ن 

الإن�سان  �سعادة  اإل��ى  وت��وؤّدي  الرحمانّية، 

ال�سليم  للعقل  �سّلمتها  اإذا  وت��وف��ي��ق��ه 

تكون  اأن  الممكن  ومن  العظام،  ولالأنبياء 

نور روح اهلل
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من الجنود ال�سيطانّية اإذا تركتها و�ساأنها، 

قوَتي:  في  ليتحكم  للوهم  العنان  واأطلقت 

الغ�سب وال�سهوة.

واأي�سًا لم يعد خافيًا اأن اأيًا من الأنبياء 

العظام R لم يكبتوا ال�سهوة والغ�سب 

داع  اأي  يقل  ولم  مطلقة،  ب�سورة  والوهم 

يمكن  ال�سهوة  اإن  الآن،  حتى  اهلل  اإل���ى 

اأوار  ُيخمد  واأن  عامة،  ب�سورة  ُتقتل  اأن 

»يجب  قالوا:  بل  كاملة،  ب�سورة  الغ�سب، 

في  واجبها  ت��وؤدي  حتى  عليها  ال�سيطرة 

لأن  الإلهي«؛  والد�ستور  العقل  ميزان  ظّل 

كل واحدة من هذه القوى، تريد اأن تنجز 

ذلك  ا�ستلزم  ول��و  غايتها  وت��ن��ال  عملها 

الف�ساد والفو�سى.

المنغم�سة  البهيمية  النف�س  فمثاًل، 

في ال�سهوة الجامحة التي مزقت عنانها، 

ولو  ومق�سودها  هدفها  تحقق  اأن  تريد 

الكعبة  وفي  بالمح�سنات  الزنا  بوا�سطة 

الغ�سوب،  والنف�س  ب���اهلل(.  )وال��ع��ي��اذ 

تريد اأن تنجز ما تريده حتى ولو ا�ستلزم 

والنف�س  والأول��ي��اء.  الأن��ب��ي��اء  قتل  ذل��ك 

ت��وؤدي  اأن  تريد  ال�سيطاني  الوهم  ذات 

عملها حتى ولو ا�ستلزم ذلك الف�ساد في 

الأر�س.

بقوانين،   ،R الأن��ب��ي��اء  ج��اء  لقد 

من  ال�����س��م��اوي��ة،  الكتب  عليهم  ن���زل���ت 
ُ
واأ

والإف���راط  الإط���الق  دون  الحيلولة  اأج��ل 

النف�س  اإخ�ساع  اأج��ل  وم��ن  الطبائع،  في 

الإن�سانية لقانون العقل وال�سرع وتروي�سها 

وتاأديبها حتى ل يخرج تعاملها عن حدود 

العقل وال�سرع.

وفق  مَلكاتها  كّيفت  نف�س  ك��لُّ  اإذًا؛ 

هي  العقلية،  والمعايير  الإلهية  القوانين 

فلي�ستعذ  واإّل،  النجاة.  اأهل  ومن  �سعيدة 

و�سوء  ال�سقاء  ذل��ك  م��ن  ب��اهلل  الإن�����س��ان 

التوفيق وتلك الظلمات وال�سدائد المقبلة، 

والمذهلة  المرعبة  ال�سور  تلك  ومنها 

التي ت�ساحبه في القبر والبرزخ والقيامة 

وج��ه��ن��م، وال���ت���ي ن��ت��ج��ت ع���ن ال��م��ل��ك��ات 

والأخالق الفا�سدة التي لزمته.

جاء األنبياء Rبقوانني، 
وأُنزلت عليهم الكتب السماوية، 
من أجل احليلولة دون اإلطالق 

واإلفراط يف الطبائع
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الـعــلم واإليمـان 
أساس االقتدار)*(
هي  وق�سية  االإ�ــســالم،  هــي  ر�ــســالــة  لدينا 

الب�سرية.  تــجــاه  الــر�ــســالــة  مــ�ــســوؤولــّيــة 

الما�سية،  االأزمــنــة  ومنذ  فالب�سرّية، 

كنا  اإذا  كــبــرى.  ابــتــالءات  مــن  تعاني 

ن�ستطيع اأن نزيل غبار الهّم عن النا�س، 

نتقدم خطوًة من  اأن  واإذا كنا قادرين 

قد  نكون  نفعل،  ولــم  نجاتهم،  ــل  اأج

كما  تمامًا  م�سوؤولية،  فهذه  اأذنــبــنــا، 

م�ستركًة  م�سوؤولياٍت  منا  واحد  لكل  اأّن 

ومدينته  اأ�سرته  تجاه  بها  القيام  عليه 

اإلى  نتطلع  اأن  ينبغي  النظرة  بهذه  ووطنه. 

علينا  ولذلك  العالم.  وق�سايا  الب�سرية  ق�سايا 

الع�سكرية، وال  االآالت  لي�ست في  القدرة، وهي  للح�سول على  ال�سعي 

في القدرة على االإنتاج والتقدم التكنولوجي، واإنما توجد في اأمرين 

اثنين، هما: العلم واالإيمان.

مع اإلمام الخامنئي
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 إذا كنتم متتلكون العلم ميكن 
أن تكون لكم الكلمة العليا 

واليد العليا
*العلم �سلطان

كذلك  ك��ان  ال��ق��درة؛  اأ���س��ا���س  فالعلم 

في  كذلك  يبقى  و�سوف  التاريخ؛  مّر  على 

الم�ستقبل. هذا العلم قد يوؤدي اأحيانًا اإلى 

ابتكاٍر اأو اختراٍع ما. كما اأن المعرفة اأ�سا�س 

وت��وؤدي  ال��ث��روات؛  ت�سنع  وبها  الق��ت��دار؛ 

الع�سكري  الق��ت��دار  اإل��ى  اأي�����س��ًا  المعرفة 

وال�����س��ي��ا���س��ي. ف��ف��ي رواي�����ٍة ق��ي��ل: »ال��ع��ل��م 

�سلطان، َمْن وجده �سال به، ومن لم يجده 

اإذا كنتم  اإذًا للق�سية بعدان:  �سيل عليه«. 

الكلمة  لكم  تكون  اأن  يمكن  العلم  تمتلكون 

»�سال«-  معنى  -وه��ذا  العليا  واليد  العليا 

حالة  ت��وج��د  ف��ال  ذل��ك  تمتلكوا  ل��م  واإذا 

يمتلك  ال��ذي  عليه«.  »�سيل  بل  برزخية، 

و�سوف  عليكم؛  العليا  اليد  له  تكون  العلم 

اإن  م�سيركم...  وفي  ثرواتكم  في  يتدخل 

كنوز المعارف الإ�سالمية مليئٌة بمثل هذه 

الكلمات.

اإن  الأم���ر الآخ���ر ه��و الإي���م���ان؛ حيث 

اإلى  ويحتاج  اآخ��ر،  �ساأٌن  الإيمان  مو�سوع 

ل. بحٍث مف�سّ

العلم.  العتماد على  عليه، يجب  بناًء 

ج��دًا؛  مهمٌّ  العلوم  تطّور  عن  ُي��ت��داول  وم��ا 

اأو  ال�ستبداد  ظ��ل  ف��ي  يتطور  ق��د  فالعلم 

في  ذلك  يحقق  ل  اأبدًا  ولكنه  الدكتاتورية 

المثال،  �سبيل  على  نابليون،  التبعّية.  ظل 

المعاهد  يوؤ�س�س  كان  ولكنه  دكتاتورًا  كان 

الثقافية وقد تحّققت في عهده، الذي امتد 

تطوراٌت  تقريبًا،  �سنة  ع�سرة  خم�س  لمدة 

علمية كبرى. ول زالت هذه التطورات حتى 

ولكن  الفرن�سيين.  لفتخار  اأ�سا�سًا  زماننا 

نف�سها  الدكتاتورية  هذه  تكون  وقٌت  هناك 

م�سحوبًة بالتبعية وب�سفات العبيد، وهذا 

اأمٌر ل ُي�ساعد اأبدًا على التقّدم اأو التطور.

*العلم يحّقق ال�سعادة والعدالة
العلم يتطّلب مقّدمات كثيرة لكي ُين�سر 

واأع��م��ق،  اأو���س��ع  ي�سبح  ولكي  النا�س  بين 

العلوم. فالعلوم  ابتكار  وو�سيلة جديدة في 

ل تنح�سر بما هو موجود الآن بين النا�س. 

يوجد الكثير من العلوم في الواقع، و�سوف 

من  كثير  مثل  حتمًا؛  الب�سرية  اإليها  15ت�سل 
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العلوم الإن�سانية التي لم تكن موجودة قبل 

العلمية  والتحقيقات  ؛  كالعلوم  �سنة  مئة 

في تلك الفروع اأي�سًا. اإن القابلية للمعرفة 

اأكبر من هذه  الب�سر، هي  والإدراك، عند 

الأمور بكثير.

علينا اأن نتقدم في هذه المجالت مهما 

العلم  نجعل  واأن  اأكثر،  نفهم  واأن  اأمكن؛ 

الختالف  وهذا  الب�سرية.  ل�سعادة  و�سيلًة 

اإلى  الإ�سالم  اأو  الدين  نظرة  بين  موجود 

الأم��ر.  لهذا  المادي  العالم  ونظرة  العلم 

فنحن نريد العلم ل�سعادة الب�سر وتكاملهم 

وتفّتح ا�ستعداداتهم وا�ستقرار العدالة التي 

هي اأكبر الأماني عند الب�سرية منذ القدم.

يوجد  بل  العالم،  في  عدالة  توجد  ل 

ظ��ل��م! ت��وج��د اأن�����واٌع م��ن ال��ظ��ل��م ل يمكن 

اأن  وبمجرد  عليها.  يعتر�س  اأن  لالإن�سان 

الو�سائل  بتلك  ���س��وت��ه  ي��خ��ف��ون  يعتر�س 

العلوم  وخ��ا���س��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة،  والإم���ك���ان���ات 

على  تتطور  التي  بالت�سالت  المتعلقة 

الدوام، وتقمع كل �سوٍت معار�س.

*دور الجامعة واالأ�ستاذ
الثقافة  ق�سية  اإل���ى  ال��ت��وج��ه  ينبغي 

بذلك  قمنا  واإذا  ثقافة.  فالتعّلم  بتدّبر. 

الراغبين  ي�سبح طالبنا من  الجامعة  في 

فال  والبحث،  العلم  نحو  ال�ساعين  وم��ن 

ال�سهادات.  تح�سيل  لمجرد  �سعيهم  يكون 

الأداء  حالة  من  اأ�ساتذتنا  يخرج  وكذلك 

اإذ ل  الوظيفي، وهو ما قد يبتلى به بع�ٌس 

ينبغي اأن يتحول التدري�س اإلى مجرد اأداء 

وحبًا  ع�سقًا  يكون  اأن  ينبغي  بل  وظيفي؛ 

للعلم واندفاعًا نحو تربية الطالب، باأبوّية 

واأخوّية.

لح�سن  ال��ي��وم  م��وج��ودة  الحالة  وه��ذه 

من  لأن���ه  العلمية؛  ال��ح��وزات  ف��ي  ال��ح��ظ 

الأع����راف ال��ح��وزوي��ة اأن ي��ك��ون الأ���س��ت��اذ 

الطالب  مجيء  لقبول  تام  ب�سكٍل  م�ستعدًا 

وقد  بالعون.  يمده  حيث  وتحقيقه  و�سوؤاله 

ي�سلوا  حتى  الأ�ستاذ،  مع  الطالب  يم�سي 

في�ساألونه  معه  ويجل�سون  البيت،  اإلى  معه 

اأحيانًا  المدة  ت�سل  وق��د  معه  ويتباحثون 

هذه  المنوال.  هذا  على  عّدة  �ساعات  اإلى 

اإلى  يحتاج  الأم��ر  هذا  ومثل  جيدة؛  حالٌة 

التعبئة الثقافية، لأن هذا ُيعد عماًل ثقافيًا 

المقررات  اأن يح�سل من خالل  ول يمكن 

المدّر�سة.

*العامل االأ�سا�س
اإّن اأهم الختراعات التي تحققت على 

خالل  من  ح�سلت  التي  هي  الإن�سان  يد 

مع اإلمام الخامنئي
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)*( ن�س الخطاب الذي األقاه �سماحة الإمام الخامنئي { لدى لقائه وزير العلوم واأ�ساتذة جامعة طهران.

الهوام�س

تكن  ول��م  والت�سحية؛  والمثابرة  البحث 

اأحيانًا  والأم����وال.  التو�سيات  خ��الل  م��ن 

�سعبٍة  �سغوٍط  تحت  الباحث  ذل��ك  يكون 

ي�سل  لكي  طويلة  �سنوات  ويق�سي  ج��دًا، 

اإلى النتيجة المتوخاة. ول �سك في اأنه بعد 

ال�سهرة  اأي�سًا  عليه  تقبل  اإليها  ي�سل  اأن 

ل��ك��ن ال��ع��ام��ل الأ���س��ا���س يرتبط  وال���م���ال؛ 

والرغبة  والع�سق  الباحث  ه��ذا  بحما�س 

عنده للبحث والتعمق. وهذه الثقافة مهّمة 

ويجب اأن ُتعّمم.

ال�ساب  ه��ذا  نربي  اأن  ن�ستطيع  نحن 

والرغبة  والقناعة  ال�سبر  على  الباحث 

واأن  الجماعي،  والعمل  والبحث،  بالعمل، 

يغّلب عقله على اأحا�سي�سه فيكون من�سفًا، 

وع���ارف���ًا ب��ال��وق��ت، و���س��اح��ب وج����دان في 

فيه  ي�سخ  ممن  نكون  اأن  ويمكن  العمل؛ 

هذا  اإن  الواقع  في  ال�سفات.  هذه  عك�س 

الثامنة  الذي يكون بعمر  الجامعي  ال�ساب 

ع�سر اأو التا�سعة ع�سر، يكون م�ستعدًا لهذه 

التربية. ويمكنكم اأن توؤ�س�سوا لجيٍل يمتلك 

هذه الخ�سائ�س الأخالقية، وهذا يتطلب 

يتحقق  ل  الأم��ر  ه��ذا  مثل  لأن  تخطيطًا؛ 

بل  واأمثالها؛  وال��م��ق��ررات  بالمل�سقات، 

داخل  من  نا�سئة  البرامج  تكون  اأن  يجب 

الجامعات.

العمل  من  مهمًا  ق�سمًا  اأن  اإل��ى  اأ�سف 

بالدين  الأن�����س  دي��ن��ي؛  عمل  ه��و  الثقافي 

في  كبير  دوٌر  لها  بها  والل��ت��ذاذ  والعبادة 

تعميق المعرفة الدينية.

والتدّبر  ب��ال��ق��راآن  الأن�����س  ذل��ك  وم��ن 

الماأثورة،  الأدعية  في  اأي�سًا  التدبر  فيه، 

كل  ال�سجادية،  ال�سحيفة  في  والمعتبرة 

ذلك له دور مهم جدًا. فقد ياأتي �سخ�س، 

وب���داف���ع ال��ع��اط��ف��ة، ي�����س��ارك ف��ي �سالة 

ال��ع��زاء  ومجال�س  والع��ت��ك��اف  الجماعة 

الدينية،  المظاهر  بع�س  وفي  الح�سينية، 

عمق  في  المعرفة  لهذه  فاقدًا  يكون  لكنه 

وجوده؛ فيزّل وينحرف عند اأّول منعطف. 

اأن ذلك يكون لأنه ل يمتلك  الوا�سح  ومن 

فاإن  لهذا  محكمة.  واأر�سيًة  �سلبًة  قاعدًة 

غاية  ف��ي  اأم���ر  الدينية  المعرفة  تعميق 

الإ�سالمية  بالمعارف  والأن�����س  الأهمية؛ 

مهم جدًا. هذا اأحد اأق�سام العمل الثقافي 

الذي ينبغي اأن يرّوج وينت�سر.
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ن�ستكمل في هذا المقال دالالت مناجاة االإمام زين 

اإَِلْيَك  وِل  »اإِلِهي َفا�ْسُلْك ِبنا �ُسُبَل الُو�سُ  :Q العابدين 

َعَلْينا  ْب  َوَقــرِّ َعَلْيَك  ِلْلُوُفوِد  ُرِق  الطُّ اأْقــَرِب  ِفي  ْرنا  َو�َسيِّ

ِديَد«. ْل َعَلْينا الَع�ِسيَر ال�سَّ الَبِعيَد َو�َسهِّ

اإَِلى  َكاِدٌح  اإِنََّك  ااْلإِن�َساُن  َها  اأَيُّ {َيا  تعالى:  اهلل  يقول 

َك َكْدًحا َفُماَلِقيِه})االن�سقاق: 6(. َربِّ

اإلى كاّفة الب�سر، ولي�س  والخطاب في االآية موّجه 

الحركة  من  فالمق�سود  لذلك،  فقط.  الموؤمنين  اإلــى 

العاّمة  والمالقاة  التكوينّية  الحركة  االآية،  هذه  في 

االأ�سا�س،  هذا  وعلى  تعالى.  اهلل  اإلى  الجميع  ورجــوع 

لي�ست هذه المالقاة فخرًا وامتيازًا الأحد.

مناجاة المريدين )2(: 
يسعون ألقرب 
الطرق إليك

اآية اهلل ال�سيخ 

حممد تقي م�سباح 

اليزدي)حفظه اهلل(

وصايا العلماء
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الــمــ�ــســيــر  مــــن  ـــتـــفـــادة  اال�ـــس  *
اختيارية

وم��ن  ال���م���وج���ودات،  ك��اف��ة  اأّن  وك��م��ا 

الدنيا  هذه  اإل��ى  ج��اءت  الإن�سان،  جملتها 

بالجبر ومن دون اختيار، فهي �سترجع اإلى 

اهلل تعالى وتالقيه بالجبر اأي�سًا ومن دون 

اإلى  وبالإ�سافة  الإن�سان،  اأن  اإل  اختيار. 

يمتلك  التكوينية،  الحركة  ه��ذه  امتالكه 

حركة اختيارية يمتاز بها، مع الجن، على 

الإن�سان  تمّكن  ف��اإذا  الموجودات.  �سائر 

من ال�ستفادة من هذا الم�سير، والحركة 

الختيارية كامل ال�ستفادة، ي�سبح مقامه 

اأعلى من المالئكة. واأما اإذا لم يتمّكن من 

ال�ستفادة ال�سحيحة من ذلك، �سقط اإلى 

اإّن  والح�سي�س.  النحطاط  درجات  اأدنى 

خا�ّس  والكمالي  الختياري  الم�سير  هذا 

ب��ال��ذي��ن ي��وؤم��ن��ون ب���اهلل، واأم����ا ال��ذي��ن ل 

يوؤمنون باهلل تعالى فهم محرومون منه.

 املؤمن الذي يعمل 
للوصول إىل اهلل تعاىل، 
يجب أن تكون سلوكّياته 

وعباداته ذات صبغة إلهّية 
وأن يكون قصده التقّرب

*اهلل غاية الم�سير
ال�سير  غاية  تعالى  اهلل  ك��ون  مفهوم 

منه  يلزم  لالإن�سان  والتكاملي  الختياري 

لل�سير  ومق�سدًا  ه��دف��ًا  تعالى  اهلل  ك��ون 

الخ��ت��ي��اري وال��ت��ك��ام��ل��ي ل��الإن�����س��ان. اإن 

بعيدًا  يكون  عندما  البداية،  في  الإن�سان، 

عن اهلل تعالى تتقّل�س الم�سافة بينه وبين 

وعندما ي�سل  الم�سير.  بوا�سطة هذا  اهلل 

اإلى نهاية الم�سير، يكون قد اقترب بالكامل 

من اهلل تعالى. عندما ي�سافر الإن�سان من 

بينه  الم�سافة  تتقل�س  مدينة،  اإلى  مدينة 

الحركة،  خالل  من  الثانية  المدينة  وبين 

اإل��ى  ي�سل  عندما  الم�سافة  ه��ذه  وت���زول 

المدينة التي يق�سدها.

فالموؤمن الذي يعمل للو�سول اإلى اهلل 

وعباداته  �سلوكّياته  تكون  اأن  يجب  تعالى، 

ذات �سبغة اإلهّية واأن يكون ق�سده التقّرب. 

تعالى هو لزم  اإلى اهلل  التقّرب  اإّن ق�سد 
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ومطلوب  ل��الإي��م��ان 

للموؤمن. فكل من  بالذات 

يعمل  ت��ع��ال��ى،  ب���اهلل  يعتقد 

وال��و���س��ول  ل��ل��ت��ق��ّرب  وي�سعى 

ملتزمًا  يكن  لم  لو  حتى  اإليه، 

ب��ل��وازم ه��ذا الع��ت��ق��اد. فقد 

غ��ي��ر �سحيح  ي��خ��ت��ار ط��ري��ق��ًا 

ويظن اأنه يو�سله اإلى اهلل تعالى؛ 

يحاولون  ك��ان��وا  الأ���س��ن��ام  ع��ّب��اد  اأن  كما 

التقرب اإلى اهلل تعالى عن طريق التم�ّسك 

والتو�ّسل بالأ�سنام وعبادتها، وهذا خيال 

ال�ساأن: هذا  في  تعالى  اهلل  يقول  باطل. 

اتََّخُذوا  ��ِذي��َن  َوالَّ اْلَخاِل�ُش  يُن  الدِّ هلِلِ  {اأَاَل 

ُبوَنا  ِلُيَقرِّ اإِالَّ  َنْعُبُدُهْم  َما  ْوِل��َي��اء  اأَ ُدوِن��ِه  ِمن 

َما  ِفي  َبْيَنُهْم  َيْحُكُم  اهللَ  اإِنَّ  ُزْلَفى  اهلِل  اإَِل��ى 

ُهَو  َمْن  َيْهِدي  اَل  اإِنَّ اهللَ  َيْخَتِلُفوَن  ِفيِه  ُهْم 

اٌر})الزمر: 3(. َكاِذٌب َكفَّ

* طلب القرب: بالذات وبالعر�س
القرب  ف��ي  الموؤمنين  جميع  يرغب 

هذا  اأن  اإّل  تعالى،  اهلل  اإل���ى  وال��و���س��ول 

وه��و  للبع�س  ب���ال���ذات  م��ط��ل��وب  ال��ق��رب 

بمعنى  الآخر؛  للبع�س  بالعر�س،  مطلوب 

تعالى  اهلل  اإل���ى  ال��ق��رب  م��ن  هدفهم  اأن 

ال���س��ت��ف��ادة م��ن ِن��َع��م ال��ج��ن��ة، وال��رح��م��ة 

من  وهي  الجنة  وق�سور  والحور،  الإلهّية، 

وبما  تعالى.  اهلل  اإلى  القرب  واآث��ار  ل��وازم 

اإلى  الو�سول  اأن  تعلم  المجموعة  هذه  اأن 

اهلل تعالى اإنما يتم من خالل القرب، فهم 

يعملون للقرب منه.

النعم  اإلى  ي�سلوا  اأن  مقررًا  كان  اإذا 

للقرب  العمل  دون  من  الخالدة  الأخروّية 

عن  البحث  اإل��ى  ي��ب��ادروا  فلن  اهلل،  اإل��ى 

القرب الإلهي. اأما الذين يعتبرون القرب 

يعملون  فهم  لهم،  ذات��ًا  مطلوبًا  اهلل  اإل��ى 

للقرب حتى لو لم يكن هناك جّنة اأ�سا�سًا. 

لهوؤلء  بالن�سبة  تعالى  اهلل  ر�سا  كان  اإذا 

يقت�سي، مثاًل، اإدخالهم جهنم األف �سنة، 

فهم �سير�سون بذلك و�سيرجحونه على ما 

يخالف اهلل تعالى.

عن  المعراج  حديث  في  جاء  هنا  من 

ر�سوان  اإل��ى  الوا�سل  ال�سالك  روح  ق��ول 

فا�ستغنيت  نف�سك  عرفتني  »اإلهي  الحق: 

بها عن جميع خلقك. وعزتك وجاللك لو 

قتل 
ُ
واأ اإربًا  اإربًا  قّطع 

ُ
اأ اأن  في  ر�ساك  كان 

النا�س،  به  يقتل  ما  باأ�سد  قتلة،  �سبعين 

.
)1(

لكان ر�ساك اأحّب اإلّي«

* يحبونها الأنها من المعبود
ولتب�سيط الفكرة، فاإن هذين النوعين 

وصايا العلماء
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م�����س��ه��ودان ف��ي ال��ع��الق��ات الإن�����س��ان��ي��ة، 

لأنه  �سديقه  للقاء  الإن�سان  يّتجه  فتارة 

فيه  ما  توفير  اأو  احتياجاته  تاأمين  يريد 

يهتم  ما  بقدر  به  يهتم  لذلك  م�سلحته؛ 

ما  وتلبية  واإكرامه  وب�سيافته  به  �سديقه 

ل�سديقه  يّتجه  اأخ��رى،  وت��ارة  منه؛  يريد 

فيكون  والمحبة،  وال�سحبة  ال�سوق  بدافع 

كل ما يجمع بينهما لذيذًا ولو كان مالحًا 

ال�سيافة  بتفا�سيل  يهتم  لن  بل  م��رًا،  اأو 

وال�سكليات الأخرى.

اهلل،  للقاء  الم�ستاق  ال�سخ�س  اإّن 

المحبوب،  لقاء  نيران  فيه  ت�ستعل  والذي 

حا�سر  المعبود،  ر�سا  عن  يبحث  وال��ذي 

المعبود  ر�سا  كان  لو  حتى  لذلك  وجاهز 

يقت�سي الحتراق بنار جهنم. طبعًا اإن اهلل 

تعالى ل يعر�س محبيه على النار، بل اأعّد 

لهم �سيافة عظيمة في الجنة وو�سع بين 

الغر�س  لها.  مثيل  ل  خالدًة  نعمًا  اأيديهم 

مما تقدم هو تو�سيح اأ�سا�س معرفة محّبي 

اهلل، الخوا�س الذين يفكرون بالقرب اإلى 

لأنها  الإلهية؛  النعم  يحبون  الذين  اهلل، 

 ليس يف هذه املناجاة 
أي حديث عن اجلنة والنار، 
بل حتّدث اإلمام Qيف 

خامتتها عن أن اهلل تعاىل هو 
النعمة وهو اجلنة

جاءتهم من المعبود فقط.

*اهلل هو النعمة هو الجنة
من الوا�سح اأن كافة الموؤمنين يطلبون 

القرب اإلى اهلل تعالى. اإل اأن البع�س يطلب 

ل��وازم  من  ال�ستفادة  لأج��ل  اإليه  القرب 

ذلك  فيكون  الإلهية،  النعم  وم��ن  القرب 

القرب اإلى اهلل مطلوبًا عر�سًا عندهم. في 

المقابل، هناك من و�سل اإلى اأعلى مراتب 

معرفة اهلل، فكان القرب اإلى اهلل مطلوبًا 

لوازمه  م��ن  ال�ستفادة  واأم���ا  لهم.  ذات���ًا 

في  ذل��ك  ن�ساهد  بالعر�س.  مطلوب  فهو 

الأدعية ومناجاة المع�سومين R ومن 

فيها  ورد  التي  المناجاة،  جملة ذلك هذه 

طلب الو�سول اإلى هذه المرتبة العالية من 

اأي  المناجاة  لي�س في هذه  القرب. لذلك 

حديث عن الجنة والنار، بل تحّدث الإمام 

هو  تعالى  اهلل  اأن  عن  خاتمتها  Qفي 

النعمة وهو الجنة. وهذا يحكي عن الفناء 

في الجمال الإلهي. اأما الثابتون في مراتب 

بالجنة  الطمع  فيكون  المتدّنية،  المعرفة 

والخوف من النار هامًا عندهم.

�سيرًا  لالإن�سان  اأن  اأي�سًا،  والوا�سح 

�سيرًا  له  اأن  كما  تعالى،  اهلل  نحو  تكوينيًا 

اإلى  ي��وؤدي  ال�سير  وه��ذا  اأي�سًا.  اختياريًا 

م�سقات  يتحمل  البع�س  وتعاليه.  كماله 

ال�سير  معنى  لفهم  وا�سعة  وجهودًا  كبيرة 

لهم  ينبغي  ه��وؤلء  اإليه.  والقرب  اهلل  اإل��ى 

اأم��ا  عليه.  ه��م  م��ا  على  تعالى  اهلل  �سكر 

العاجزون عن فهم معنى القرب اإلى اهلل 

العبارات  نحو  اهتمامهم  توجيه  فحاَولوا 
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اإل��ى  ال��ق��رب  ع��ن  تحكي  التي 

اإّن  ال��ق��راآن. وق��ال��وا  ف��ي  اهلل 

العبارات  تلك  في  القرب  متعّلق 

اإلى  اهلل،  اإل��ى  القرب  فاأرجعوا  محذوف 

واعتبروا  تعالى  اهلل  رحمة  م��ن  ال��ق��رب 

����َك  َربِّ اإَِل������ى  {َواأَنَّ  ال�����س��ري��ف��ة:  الآي����ة  اأن 

اإّن  تقول:  كاأنها   )42 اْلُمنَتَهى})النجم: 

اإلى رحمة ربك المنتهى. هوؤلء ل يمكنهم 

غير  اآخ��ر  �سيئًا  لالإن�سان  يت�سوروا  اأن 

رحمة اهلل ونعمه الأخروية.

*المعرفة والعزم نعمة كبرى
هناك  اأن  اإليها  اأ�سرنا  التي  الم�ساألة 

طرقًا خا�سة للو�سول اإلى القرب الإلهي. 

ويمكن الو�سول اإلى اهلل من خالل ال�سير 

�سحيحًا  لي�س  فقط.  ال��ط��رق  ه��ذه  على 

ذوقه  اإل��ى  اللجوء  يمكنه  �سخ�س  كل  اأن 

لذلك  الو�سول.  طريق  ليختار  وم��زاج��ه 

الو�سول  ط��رق  لمعرفة  ال��م��ب��ادرة  يجب 

بحار الأنوار، المجل�سي، ج77، �س27.( 1)

الهوام�س

وبالأخ�س الأقرب منها.

ال��م��ع��رف��ة،  ه���ذه  اإل����ى  ال��و���س��ول  اإّن 

كبرى  ونعمة  توفيق  ه��و  ب��ه��ا،  والع��ت��ق��اد 

محّبيه.  اأي���دي  بين  تعالى  اهلل  و�سعها 

خالل  ومن  الأ�سخا�س،  بع�س  يتمكن  قد 

قراءة القراآن والروايات، من معرفة طرق 

وبركات  اآث��ار  معرفة  اأو  اهلل  اإل��ى  القرب 

لن  اأنهم  اإل  الخير،  واأع��م��ال  اهلل  عبادة 

للعمل  العزم  امتالك  مرتبة  اإل��ى  ي�سلوا 

للعمل  العزم  يعطي  ال��ذي  اإن  بمعرفتهم. 

هو العتقاد بتلك الحقائق وهذا هو الذي 

ال�سخ�س  اأدرك  اإذا  للعمل.  الإن�سان  يدفع 

في  يق�سر  فلن  الوقت  اأول  ال�سالة  ثواب 

ذلك ولن يوؤخر �سالته. واأما اإذا لم ي�سل 

لديه  الأمر  يختلف  فلن  الإدراك  هذا  اإلى 

اآخره؛  في  اأو  الوقت  اأول  في  ال�سالة  بين 

وهذا ما يجعله محرومًا من ف�سيلة وثواب 

ال�سالة في اأول وقتها.

وصايا العلماء
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 اهلل اهلل في النظام العام

 كلُّنا �شركاء في المال العام

 اأحكام االأم�ال العامة

 اأم�ال العمل... اأمانة

 المال العام وف��شى االأعذار
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اهلل اهلل
في النظام العام)*(
�سماحة ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل )حفظه اهلل(

نظاٍم  اأ�سا�س  على  وحفظه  الكون  هذا  تعالى  اهلل  خلق 

جدًا  مده�سة  اأمور  عن  يتحّدثون  فالعلماء  دقيٍق.  تكويني 

واهلل  فيه.  التنظيم  وروعــة  وعظمة،  بدّقة،  يت�سل  فيما 

اهلل  �سلوات  الكرام  اأنبيائه  ل�سان  وعلى  وتعالى،  �سبحانه 

دعانا  الكريم  القراآن  وفي  المقد�سة،  كتبهم  وفي  عليهم، 

االإن�سان،  خلق  ومنه  الخلق،  وفــي  الكون،  هــذا  في  للتفكر 

لنكت�سف من خالل هذا الم�سهد الكوني عظمة الخالق، الذي 

جعل لكّل �سيء نظمًا وقوانين ثابتة في كل زمان ومكان.

*وجوب نظم االأمر
ولكن اهلل تعالى، ترك هام�سًا لختيار 

وعمله.  الإن�سان  ولعقل  واإرادت��ه،  الإن�سان 

اأراد له اأن يعتمد النظام في حياته، فينّظم 

التي  بالقوانين  يلتزم  واأن  و�سوؤونه،  اأموره 

و�سعها تعالى له والتي تعرف ب�»ال�سريعة« 

فينّظم حياته على اأ�سا�سها.

فقد فر�سها  الت�سريعّية،  الق�سايا  اأما 

ليمتحننا  علينا،  وت��ع��ال��ى  �سبحانه  اهلل 

اإلى  ن�سل  اأْن  اأراد  لأنه  وذلك  ويختبرنا؛ 

�سعادتنا اأو �سقائنا اإلى كمالنا اأو �سياعنا 

�سيء  فلي�س  الأم��ر،  نظم  ومنها  باإرادتنا، 

اأ�سد تاأكيدًا على لزوم ووجوب نْظم الأمر 

من الأديان وال�سرائع الإلهية.

التاأكيد على  ال�سريعة  روح  ن�ستلهم من 

العمل الجماعي، والح�سور الجماعي اأي�سًا. 

الملف
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كما ن�ستلهم من روح ال�سريعة ومن 

تنظيم  الإلهية  ال�سريعة  جوهر 

في  و�سوؤونهم  النا�س  حياة 

ال���ع���ب���ادة، وف����ي ال��ح��ي��اة 

من  ب���دءًا  الجتماعية، 

ن���ظ���ام ال��ع��ائ��ل��ة اإل���ى 

الأ�����س����رة اإل�����ى ن��ظ��ام 

ال����ج����وار، ك���ّل���ه ج��اء 

الإ�سالم ونّظمه.

للنا�س  بـــّد  *ال 
من اأمير

ال���ح���دي���ث  ف�����ي  ورد 

من  للنا�س  ب��د  »ل  ال�سريف: 

 P اأو فاجر«. والر�سول  اأمير برٍّ 

ل يعطي �سرعيَّة لحكومة الأمير الفاجر، 

للجماعة  الطبيعية  الحاجة  ف  يو�سّ ب��ل 

الب�سرية، فلكي ي�ستقيم اأمر النا�س ب�سكل 

اأو باآخر ل بد من حاكم، ومن نظام، ومن 

اأو  حاكم  وج��ود  ع��ن  البديل  لأن  ق��ان��ون، 

حكومة هو الفو�سى.

وب��ي��ن ال��ف��و���س��ى وال��ن��ظ��ام ل ب��د من 

من  بد  ل  والأم��ي��ر  الفو�سى  وبين  نظام، 

اأمير: بّر اأو فاجر.

فالإ�سالم اأوًل تكّلم عن مبداأ الحاجة 

دولة  فاجر،  اأو  بّر  قانون  واإلى  نظام،  اإلى 

ثبَّت  وبعدما  اإ�سالمية؛  غير  اأو  اإ�سالمية 

اأو  القانون  النظام،  ي��ق��ول:  ج��اء  المبداأ 

الآم��ال  تحّقق  اأن  ت�ستطيع  التي  الحكومة 

اإنَّما  للنا�س،  يريدها اهلل  التي  والأه��داف 

بما  تحكم  التي  ال��دول��ة  اأو  الحكومة  هي 

اأنزل اهلل �سبحانه وتعالى.

ولكنها  الدولة موجودة،  فاإذا كانت 

تنكر  ملحدة،  دول��ة  اأو  اإ�سالمية،  غير 

وج����ود اهلل ف��ي د���س��ت��وره��ا، ف��ي ه��ذه 

م�سلم،  كاإن�ساٍن  لي،  بالن�سبة  الحالة، 

كيف يجب اأن اأت�سّرف مع هذه الأنظمة 

اإطار  في  الإج��راء  المرعّية  والقوانين 

ترعى  التي  تلك  وخا�سًة  البلد،  ه��ذا 

وتنّظمها  و�سوؤونهم  النا�س،  م�سالح 

وتحافظ عليها؟

نستلهم من روح الشريعة 
اإللهية تنظيم حياة الناس 
بدءاً من نظام العائلة إىل 

األسرة إىل نظام اجلوار
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*موقف االإ�سالم
هو  القوانين  هذه  من  العام  الموقف 

الح��ت��رام، وال��ت��ع��اون وال��ت��ج��اوب. وي�سل 

الفتوى  اإل��ى  ال��ح��الت،  بع�س  ف��ي  الأم���ر، 

ب��وج��وب ال��ت��زام ه��ذا ال��ق��ان��ون، وبحرمة 

تطّور  على  طبعًا،  ي��دّل،  وه��ذا  مخالفته. 

لكل  اإج��اب��ات  الإ���س��الم  ففي  راٍق.  وفهم 

قيام  اإل���ى  الحياتّية  وال�����س��وؤون  الأ���س��ئ��ل��ة 

ال�ساعة، لأّنه يجمع بين الأ�سالة والثبات، 

مقت�سيات  ت��راع��ي  ال��ت��ي  ال��م��رون��ة  وب��ي��ن 

ال��زم��ان وال��م��ك��ان وال��ظ��روف والأو���س��اع 

المختلفة التي نعي�سها.

الإ�سالم  راأي  نعرف  اأن  نريد  وعندما 

اأن نعود في ذلك  في م�ساألة ل بّد لنا من 

اإلى اأهل الخت�سا�س، اأي الفقهاء، العدول 

الأتقياء والأمناء.

و���س��ن��ت��ح��دث ع���ن ذل����ك، م���ن خ��الل 

عنوانين حتى ل نبقى بالعموميات:

اأ– العنوان االأول: الكهرباء والماء.

ب- العنوان الثاني: البناء الم�سروع وغير 

الم�سروع.

اأ- الكهرباء والماء:

ال�����س��وؤال  التقليد  م��رج��ع  �ساألنا  اإذا 

التالي: »اإن هذه الدولة غير اإ�سالمية، فهل 

الكهرباء  منها  اأخذنا  اإذا  م�سكلة  هناك 

ولم ندفع المال لها؟«.

هذا  ج���واب  اأن  على  الفقهاء  يجمع 

نعلم  ي��ج��وز«.  »ل  ه��و:  الأ�سئلة  من  النوع 

لأنه  �سجاعة  اإلى  يحتاج  الجواب  هذا  اأن 

به.  والنا�س ل تر�سى  �سعبيًا،  غير مقبول 

اأن  كما  م�سالحهم...  اأج��ل  م��ن  طبعًا، 

قانوني )التعليق(  و�سع خط كهرباء غير 

على الخطوط الكهربائية بح�سب المراجع 

غ�سب  وه��و  �سرعًا،  جائز  غير  الفقهية 

بعّداد  التالعب  يجوز  ل  واأي�سًا  للكهرباء. 

كل  من  ال�سريبة  تقليل  لناحية  ال�ساعة 

م�ستفيد.

كذلك الأمر اأي�سًا، بالن�سبة للماء، فال 

يجوز لأحد، ل يملك الماء، اأن يت�سّرف في 

من  ال�ستراك  حق  له  يكون  اأن  دون  الماء 

قبل الجهات المخت�سة. وحتى لو قيل مثاًل: 

يخت�س  فيما  قانونية  م�ساكل  هناك  اإن 

بالتراخي�س، ول يمكن تح�سيلها، فهذا ل 

يبرر اأخذ الماء بطرق غير م�سروعة.

حال  في  اأخرى،  م�ساألة  اأي�سًا  وهناك 

الكهرباء،  اأو  الماء  في  �سواء  ال�ستراك، 

فال يجوز على راأي المراجع، المتناع عن 

دفع قيمة ال�ستراك. كما ل يجوز المتناع 

عن دفع ال�سريبة لكل م�ستفيد.

���س��األ ���س��اح��ب اأح����د ال��م��ط��اع��م اأح��د 

مطعمًا  وفتحه  مكانًا  ا�سترى  اأنه  المراجع 

ل بعد رخ�سة كهرباء اأو ماء  واأنه لم يح�سّ

وقد يتاأّخر ذلك عدة اأ�سهر، فدونه �سعوبات 

وتعقيدات، و�ستلحق ب�ساحبه خ�سائر مالّية 

خارجة  طرق  اعتماد  له  يجوز  فهل  بالغة، 

ل،  ال��ج��واب:  فكان  ذل��ك،  في  القانون  عن 

 ال يجوز على رأي املراجع، 
أن ال تدفع قيمة االشرتاك. 
وال يجوز االمتناع عن دفع 

الضريبة لكّل مستفيد

الملف

26



اإذا اأردت اأن تتبع دينًا اآخر لنف�سك فهذا 

ال��ذي  ال�سريعة  دي��ن  اأم��ا  ���س��اأن��ك، 

يعرفه الفقهاء فال يجّوز ذلك.

ل����ذل����ك ف����ي م���و����س���وع 

ال��م�����س��ال��ح، ن�����س��األ: لمن 

�سررًا؟  المخالف  ي�سبب 

ع��ن��دم��ا ي��ت�����س��رف في 

ب�سكل  الكهرباء  اأو  الماء 

قانوني،  وغ��ي��ر  مخالف 

ف���ه���ل ي���ل���ح���ق ال�������س���رر 

ال�سرعي؟  غير  بالحاكم 

اأم  الإ�سالمية؟  غير  بالدولة 

في  الكهرباء  تتعطل  بالنا�س؟ 

من  اأ�سبوعين  اأو  اأ���س��ب��وع��ًا  ال��م��ن��ازل 

تت�سّرر.  النا�س  الكهرباء!!  خطوط  كثرة 

غير  الدولة  هذه  اإن  نقول:  اأن  مقبول  فهل 

اإ�سالمية!!

ال��ف��و���س��ى ت��ل��ح��ق ����س���ررًا ب��ال��ن��ا���س، 

�سركات  في  الف�ساد  النا�س،  وبم�سالح 

ولكن  اآخ���ر...  مو�سوع  العامة  الم�سالح 

وا�ستراكات  فواتير  النا�س  تدفع  عندما ل 

الكهرباء اأو تخالف في ذلك فاإنها �ستوؤثر 

وعلى  ال��ح��ال،  بطبيعة  الم�سانع  ع��ل��ى 

اإنتاجية ال�سركة، وبالتالي المت�سّرر الأكبر 

هم النا�س طبعًا.

ب- البناء:

ي��ج��ب م���راع���اة ال��ق��ان��ون اأي�����س��ًا في 

ال��ت��ع��اط��ي م��ع م�����س��األ��ة ال��ط��رق��ات وع��دم 

التعّدي على الأر�سفة، فاإنها م�ساألة عامة، 

تخ�س كل النا�س.

)*( جزء من خطبة الليلة ال�سابعة من محرم الحرام 1431ه� - 2009/12/23م.

الهوام�س

اأما فيما يتعلق بالبناء، وقواعد ُرَخ�س 

ال�سريعة  الطرق  اإن�ساء  اأماكن  في  البناء 

اأن  العلم  مع  مثاًل،  )الأوت��و���س��ت��رادات(، 

بالخير على  يعود  النوع  م�سروعًا من هذا 

النا�س  يقوم  ذل��ك،  رغ��م  النا�س.  جميع 

التي قامت  ال�ستمالكات  بالبناء في قلب 

الم�ساريع  تنفيذ  يوؤخر  وهذا  الدولة،  بها 

فال  )الأوتو�ستراد(،  �سريع  واإن�ساء طريق 

تجوز المخالفة اأي�سًا.

الفقهاء، في هذه الحالت التي تخ�س 

لأن  ج��دًا  وا�سح  جوابهم  النا�س  معي�سة 

النا�س،  م�سالح  �سمن  يدخل  كله  ذل��ك 

تلك  لهم  يحفظ  ال���ذي  ال��ع��ام  وال��ن��ظ��ام 

بالقوانين  اإّل  ذل��ك  يكون  ول  الم�سالح. 

واحترامها واللتزام بها.
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ــا  ــن ــلُّ ك
ــاء  ــرك ش
المال  فـي 
ـــام ـــع ال
)*(

ال�سيخ ح�سن اأحمد الهادي

لي�س االإ�سالم منهج اعتقاد واإيمان و�سعور في القلب فح�سب، بل 

هو منهج حياة اإن�سانّية واقعّية، يتحّول فيها االعتقاد واالإيمان اإلى 

ممار�سة عملية خارجية في جميع جوانب الحياة؛ لتقوم العالقات 

وال�سماحة  االأمانة  فتكون  والتنا�سح،  والتكافل  التراحم  على 

تقوم  التي  االأ�سا�سية  القاعدة  هي  والعدل  واالإح�سان  والموّدة 

من  بالكثير  االأفــراد  ُيلزم  ما  وهذا  االجتماعية.  العالقات  عليها 

ككيان  المجتمع  وتجاه  كــاأفــراد  بع�سًا  بع�سهم  تجاه  الواجبات 

اجتماعي يحت�سن جميع اأفراده.

*الم�سلم م�سوؤول في مجتمعه
م�سوؤوًل  م�سلم  كّل  الإ�سالم  فقد جعل 

دوره  ي��م��ار���س  الج��ت��م��اع��ي��ة،  بيئته  ف��ي 

 P الجتماعي من موقعه،  فدعا النبي

اإلى الهتمام باأمور الم�سلمين وم�ساركتهم 

في اآمالهم واآلمهم، فقال: »من اأ�سبح ل 

الملف
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 ،
)1(

بم�سلم« فلي�س  الم�سلمين  مور 
ُ
باأ يهتم 

ودعا الإمام ال�سادق Qاإلى اللت�ساق 

والندكاك بجماعة الم�سلمين فقال: »من 

فقد  �سبر،  قيد  الم�سلمين  جماعة  ف��ارق 

.
)2(

خلع ربقة الإ�سالم من عنقه«

ف���ال���وا����س���ح م���ن ه���ذي���ن ال��خ��ب��ري��ن 

هام  اجتماعي  لأ�سل  التاأ�سي�س  وغيرهما 

مع  النا�س  بين  القائمة  العالقات  يحكم 

بع�سهم بع�سًا، بما ي�سمل ا�ستفادتهم من 

للنا�س  �سة  المخ�سّ والموارد  النعم،  كّل 

اأجمعين بال فرق بين م�سلم واآخر، اأو بين 

مجتمع واآخر.

باالأموال  النا�س  ت�ساهل  *�سور 
العامة

النا�س  نتاأّمل في كيفية تعامل  عندما 

من  العديد  اأّن  نجد  العامة  الأم���وال  مع 

اأفراد المجتمع ل يراعون اأّن ما يحق لهم 

مقّيد بحدود ما ح�سلوا عليه وفق قاعدة 

م��راع��اة ح��ق��وق الآخ���ري���ن، وع���دم ج��واز 

الآخرين  وممتلكات  حقوق  على  التعّدي 

العامة اأو الخا�سة.  

عن  الغريبة  ال��ظ��واه��ر  ف���اإّن  ول��ه��ذا، 

مجتمعاتنا  غزت  التي  الإ�سالمية  قيمنا 

على  و�سيطرت  النا�س،  عقول  واقتحمت 

اإّل في خانة  ت�سنيفها  يمكن  �سلوكهم، ل 

اأموالهم  و�سلب  الآخرين،  على  العتداء 

بالم�سلحة  اأو  بهم  والإ���س��رار  وحقوقهم 

�سبكات  على  التعّدي  ذلك  ومن  العامة. 

كّميات  على  والح�سول  والماء  الكهرباء 

ا�ستخدام  اأو  حق،  وجه  بغير  منها  كبيرة 

لال�ستفادة  الحديثة  التكنولوجيا  و�سائل 

بالت�سّلل  ونحوها  الإنترنت  �سبكات  من 

المتعارفة  ال��ح��م��اي��ة  و���س��ائ��ل  واخ���ت���راق 

الفقه  ف��ي  عليه  ا�سطلح  م��ا  احتكار  اأو 

لال�ستفادة  ب��ال��م�����س��ت��رك��ات  الإ���س��الم��ي 

العديد من أفراد اجملتمع ال 
يراعون أّن ما يحق لهم مقّيد 
بحدود ما حصلوا عليه وفق 
قاعدة مراعاة حقوق اآلخرين
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والأر�سفة  كالطرقات  منها:  ال�سخ�سية 

العامة  وال��ح��دائ��ق  ال�����س��ي��ارات  وم��واق��ف 

ونحوها. 

*ظاهرة دخيلة، �سبل المعالجة
اإّن معالجة مثل هذه الظواهر يجب اأن 

تمّر بمرحلتين: 

االأولى: بيان اأ�سباب الظاهرة والآثار 

من  والتحذير  عنها  تنتج  التي  ال�سلبية 

عواقبها.

الديني  التربوي  التوجيه  ال��ث��ان��ي��ة:   

الجامع بين الُبعدين القيمي والحقوقي.

اأ�سباب  بيان  االأولـــى:  المرحلة 

الظاهرة واآثارها: 

ل تخلو اأ�سباب العتداء على الأموال 

من  عليها  وال�ستيالء  العامة  والممتلكات 

ال�سلوك  اتباع  اأو  وال�ستهتار،  الالمبالة 

التاأّثر  اأو  والت�سّلط،  العنف  من  العدواني 

مع  التعامل  في  ال�سلبي  الآخرين  ب�سلوك 

بع�س  ي�ست�سهلها  حيث  العامة،  الأم���وال 

�سلب  اإ�سكالية  ف��ي  يوقعهم  م��ا  ال��ن��ا���س، 

المادي  ال�سرر  واإي��ق��اع  الآخ��ري��ن  حقوق 

حالت  خلق  اإلى  م�سافًا  ككل،  بالمجتمع 

التوّتر والم�ساكل بين النا�س من اأ�سحاب 

الحقوق وغيرهم. وهم ل يعلمون اأو يعلمون 

باأّنهم بهذا يخالفون كتاب اهلل تعالى حيث 

نهى اهلل تعالى عن العتداء على الآخرين 

اأو غ�سب الأموال والممتلكات اأو العتداء 

عليها، قال تعالى: {وال َتعتُدوا اإنَّ اهلَل ال 

ُيحبُّ الُمعَتديَن})البقرة: 190(. 

ه���ذا ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى ال��ع��دي��د من 

على  الع��ت��داء  اإن   حيث  ال�سلبية؛  الآث��ار 

الممتلكات العامة يوؤّدي اإلى اإيقاع ال�سرر 

م�سالحهم  تعطيل  يعني  ما  الجميع  على 

وت�سّرر متطلبات حياتهم، كما هو الحال 

في العتداء على �سبكات الماء والكهرباء 

والطرقات والأر�سفة.

ــيــة: الــتــوجــيــه  ــثــان الــمــرحــلــة ال

التربوي الديني: 

باآثارها  خطيرة  ظاهرة  هكذا  اأم��ام 

الهتمام  يجب  والجتماعية،  ال��ف��ردي��ة 

ب��م��ج��م��وع��ة ال��ت�����س��ري��ع��ات الج��ت��م��اع��ي��ة 

والتربوية التي ت�ساهم مراعاتها والتربية 

في  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  على  الق�ساء  عليها 

ال��م��ج��ت��م��ع الإ����س���الم���ي واإزال������ة اآث���اره���ا 

اأهمية  اأول��ى  الإ�سالم  اإّن  حيث  ال�سلبية، 

بنظم  ترتبط  التي  للت�سريعات  ق�سوى 

الحقوق،  وحفظ  الجتماعية،  العالقات 

تجاه  والخا�سة  العامة  الواجبات  واأداء 

الآخرين، نذكر منها:

بين حقوق  التوازن  اإلى  االلتفات  اأ- 

ال���ف���رد وال��م��ج��ت��م��ع: ف��ب��ق��در م��ا اأع��ط��ى 

الفرد،  لبناء  عظمى  اأهمّية  من  الإ�سالم 

ال تخلو أسباب االعتداء على األموال 
واملمتلكات العامة واالستيالء 
عليها من الالمباالة واالستهتار

الملف
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اجتماعي  نظام  لبناء  كبيرًا  ثقاًل  اأعطى 

م���ت���وازن، ي��ح��ف��ظ ل��ك��ّل ف���رد ح��ّق��ه دون 

النظام  ففي  الآخ��ري��ن،  بحقوق  الإخ��الل 

والجماعية  ال��ف��ردي��ة  تلتقي  الإ���س��الم��ي 

والواجبات،  الحقوق  تتكافاأ فيه  على نحو 

وتتوّزع فيه الخيرات والتبعات بالق�سطا�س 

���َم���اء  {َوال�������شَّ ت��ع��ال��ى:  ق���ال  الم�ستقيم. 

ِفي  َتْطَغْوا  اأَالَّ   * اْلِميَزاَن  َوَو�َشَع  َرَفَعَها 

َواَل  ِباْلِق�ْشِط  اْل��َوْزَن  َواأَِقيُموا   * اْلِميَزاِن 

 .)9  -  7 اْلِميَزاَن})الرحمن:  ُتْخ�ِشُروا 

يراعي   - الفطرة  دين  وهو   - فالإ�سالم 

الطبيعة  ذات  الإن�سانية  الفطرة  جانَبي 

اآن  في  والجماعية  الفردية  المزدوجة: 

واح����د، ف��ال ي��ج��ور ال��ف��رد ع��ل��ى ح�ساب 

من  المجتمع  على  يحيف  ول  المجتمع، 

ما  الحقوق  من  للفرد  ويقّرر  الفرد.  اأجل 

ويحفظ  حاجاته،  ويلّبي  واجباته،  يكافئ 

كرامته، وي�سون اإن�سانيته.

االإ����ش���ام:  ف��ي  مطلقة  ح��ري��ة  ال  ب- 

اهلل  اأراده  وهكذا  ح��رًا،  الإن�سان  ولد  لقد 

ِبيَل  �سبحانه وتعالى فقال: {اإِنَّا َهَدْيَناُه ال�شَّ

 .)3 َكُفوًرا})الإن�سان:  ���ا  َواإِمَّ ���َش��اِك��ًرا  ���ا  اإِمَّ

ولكّن الحرية في الإ�سالم ل تعني الفو�سى 

بقدر ما ترمي اإليه من اللتزام والم�سوؤولية 

من  عليه  تبنى  ما  وبقدر  الآخ��ر،  واحترام 

الن�سباط. وترتبط الحرية بحّق الختيار، 

ومنحه حّق توظيفها في خدمته اإذا اأح�سن 

الإ���س��ارات  كانت  ولهذا  عقله،  ا�ستخدام 

القراآنية المتعّددة اإلى اأولي الألباب، واأولي 

التفّكر  وج��وب  اإل��ى  تدعو  وغيرهما  النهى 

والتاأمل والتدّبر والتعقل والتب�سر.

النظام: خلق اهلل  دي��ن  االإ���ش��ام  ب- 

منّظم،  اأ�سا�س  على  الكون  هذا  وجّل  عّز 

له  وج��ع��ل  مو�سعه  ف��ي  ���س��يء  ك��ل  فو�سع 

الدنيا.  ه��ذه  في  يوؤّديها  اأن  عليه  مهّمًة 

منّظمًا  ي��ك��ون  اأن  لالإن�سان  اهلل  واأح����ّب 

بيَّن  وقد  والعامة،  ال�سخ�سّية  حياته  في 

فاأو�سى  ال�سماء  ر�سالت  في  ذلك  طريق 

الإ�سالم بنظم الأمور في مختلف جوانب 

اإل��ى  ال��و���س��ول  بهدف  الإن�سانية  الحياة 

التكليف  ام��ت��ث��ال  وتحقيق  اأف�����س��ل  ح��ي��اة 

احلرية يف اإلسالم 
ال تعني الفوضى 

بقدر ما ترمي 
إليه من االلتزام 

واملسؤولية 
واحرتام اآلخر
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بالنظام،  اللتزام  هذا  ويتجّلى  الإلهي. 

بتعاليم  واللتزام  بالتربية،  والن�سباط 

الدين الحنيف التي جاءت لتنظيم الحياة 

للمجتمع  ال�����س��ع��ادة  وت��اأم��ي��ن  الإن�����س��ان��ي��ة 

الإم��ام  اإليه  اأ�سار  ما  وه��و  كله.  الب�سري 

اأو���س��ى  ح��ي��ث  و���س��ي��ت��ه  Qفي  ع��ل��ي 

بقوله:   L والح�سين  الح�سن  ولديه 

بلغه  ومن  واأهلي  ولدي  وجميع  »اأو�سيكما 

حيث   .
)3(

اأمركم« ونظم  اهلل  بتقوى  كتابي 

قرن التقوى - التي تعّبر عن اأعلى مراتب 

الإيمان واللتزام العملي باأحكام ال�سريعة 

وقوانينها - بالتو�سية بنظم الأمر.  

ال��ق��ي��م  اأ�����ش����م����ى  م�����ن  االأم������ان������ة  ج- 

الف�سائل  اأه��ّم  من  الأمانة  االإ�شامية: 

والإن�سانّية  الإ�سالمّية  والقيم  الأخالقية 

الكريم  ال��ق��راآن  ف��ي  كثيرًا  وردت  وال��ت��ي 

علماء  اأوله��ا  وقد  ال�سريفة.  والأح��ادي��ث 

بناء  م�ستوى  على  كبيرة  اأهمّية  الأخ��الق 

الذات وال�سخ�سية والمجتمع. وهي ال�سبب 

الروابط  وتقوية  المجتمع  اأوا�سر  �سّد  في 

ب��ي��ن ال��ن��ا���س ف��ي ن��ظ��ام��ه��م الج��ت��م��اع��ي 

حين  في  والأخ��روّي��ة.  الدنيوّية  وحياتهم 

التي  المحرقة  النار  بمثابة  الخيانة  اأّن 

تحرق جميع العالقات الجتماعية وتوؤّدي 

وبالتالي  وال�سقاء  والفقر  الفو�سى  اإل��ى 

في  والح�سارية  الإن�سانية  الأطر  تخريب 

المجتمعات الب�سرية.

العامة،  الأم����وال  اإل���ى  بالن�سبة  اأم���ا 

المتعّلقة بالمجتمع، فقد ورد الت�سديد فيها 

كثيرًا في الن�سو�س الدينية. والحكمة في 

ذلك وا�سحة؛ وذلك لأّن بع�س النا�س قد 

يت�سّور اأّن مثل هذه الأموال بما اأّنها ل تقع 

بل  معّين،  ل�سخ�س  الممتلكات  دائرة  في 

اأحرار في  فاإّنهم  النا�س،  هي ملك عموم 

اإذا  وبالتالي  بها.  وتعاملهم  ت�سرفاتهم 

تف�ّست الت�سّرفات الع�سوائية والعتداءات 

المجتمع  نظم  ف��اإّن  العامة  الأم��وال  على 

�سوف يتال�سى وينهار، فال يرى مثل هذا 
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)*( اأ�ستاذ في جامعة الم�سطفى P العالمية، لبنان.
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 مجمع الم�سائل، ال�سيد الخوئي }، ج1، �س399، م16.( 5)

 ميزان الحكمة، الري�سهري، ج4، �س2837.( 6)

الهوام�س

إّن احملافظة على األنظمة 
والقوانني من املصاديق التي 
تندرج حتت النظام العام الذي 

أوجب الفقهاء االلتزام به ومراعاته

المجتمع الب�سري وجه ال�سعادة اأبدًا. 

ال�شرعي  ال��ح��ك��م  اإل����ى  االل��ت��ف��ات  د- 

للم�شاألة: من الوا�سح اأّن كل الت�سّرفات 

المال  من  المن�سبطة  غير  وال�ستفادات 

العامة  لال�ستفادة  �س  المخ�سّ ال��ع��ام 

وهذا  الإ�سالمية،  لل�سريعة  مخالفًة  ُتَعدُّ 

من  للعديد  ومخالفة  محّرمة  يجعلها  ما 

الوا�سحة  والقانونية  ال�سرعية  الأحكام 

اأف��ت��ى  ف��ق��د  وغ��ي��ره��م.  الم�سلمين  ع��ن��د 

الل��ت��زام  ب��وج��وب  الم�سلمون  ال��ف��ق��ه��اء 

من  كانت  ولو  المجتمع،  نظام  بمقّررات 

مراعاتها  ت��ج��ب  اإ���س��الم��ي��ة،  غ��ي��ر  دول���ة 

ي�سع  اأن  اأحد  لأي  فلي�س   .
)4(

على كل حال

ي�سر  ما  العامة  والطرقات  ال�سوارع  في 

بالمارة ونحوهم، ول بد من منع ذلك باأية 

مادية  عقوبة  بت�سجيل  ولو  ممكنة  و�سيلة 

ينبغي  ول  العامة،  الم�سالح  لحفظ  عليه 

لزوم  مع  �سيما  ول  النظام  مخالفة  لأحد 

.
)5(

الإ�سرار بالجار

ومن الوا�سح هن���ا اأّن المحافظة على 

اأنظم���ة وقوانين مث���ل: �سب���كات الكهرباء 

والم���اء والهات���ف العام���ة،  وعل���ى نظ���ام 

ال�سير والبناء وال�سمان ال�سحي والبيئة، 

وغيره���ا مما ل���ه جنبة م�سلح���ة، وفائدة 

اجتماعي���ة عام���ة، م���ن الم�سادي���ق التي 

تن���درج تحت النظ���ام العام ال���ذي اأوجب 

الفقهاء اللتزام به ومراعاته.

*حقوق عامة
اإن حقوق الإن�سان في الإ�سالم منحة 

لي�ست  فهي  لخلقه،  اهلل  منحها  اإل��ه��ي��ة 

بها  منحة من مخلوق لمخلوق مثله، يمّن 

عليه وي�سلبها منه متى �ساء، بل هي حقوق 

قّررها اهلل لالإن�سان. كما اأّن هذه الحقوق 

عامة لكل الأفراد دونما تمييز بينهم في 

اأو  الجن�س  اأو  اللون  ب�سبب  الحقوق  تلك 

اللغة.

هذه  ينتزع  اأن  لإن�سان  يحق  ل  ل��ذا، 

الظروف  كانت  مهما  غيره  من  الحقوق 

والأ�سباب، واإل لخرج من م�سوؤولياته تجاه 

نف�سه وتجاه الآخرين، وخالف �سراحًة ما 

روي عن النبي P بقوله: »مثل الموؤمنين 

اإذا  الج�سد  كمثل  وتراحمهم  توادهم  في 

ا�ستكى منه ع�سو تداعى له �سائر الج�سد 

.
)6(

بال�سهر والحّمى«
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1- المياه:
موؤ�س�سة  من  الماء  ا�ستعمال  يجوز  ل  اأ- 

ويجوز  قانونّية.  غير  بطريقة  المياه 

و�سعته  الذي  بالقانون  اللتزام  مع 

الجهة الم�سوؤولة عن المياه.

ب- ل يجوز ا�ستعمال �سّفاط الماء، ول 

ذلك  ك��ان  اإذا  ال��م��اء  ع��ي��ارات  فتح 

وبال  ال�سركة،  ل��م��ق��ّررات  مخالفًا 

اإذنهم.

ل�سفط  �سّفاطًا  البع�س  و���س��ع  اإّن  ج- 

اإلى  و�سوله  يمنعون  بحيث  ال��م��اء، 

الآخرين، ل يبّرر ول يجّوز لالآخرين 

المت�سّررين ا�ستعمال �سّفاط المياه. 

الم�سكلة  ه���ذه  ُت��رف��ع  اأن  وي��ن��ب��غ��ي 

بطريق  بحلِّها  للقيام  ال�سركة  اإل��ى 

الترافع  يبعد جواز  بل ل  الم�سالمة، 

اإل���ى ال��دول��ة ف��ي ه��ذه ال��ح��ال��ة، اإذا 

توّقف ا�ستيفاء حقه على ذلك وكان 

في تركه حرج عليه.

�سرقة  تجيز  م�ستورة  فتوى  توجد  ل  د- 

وموؤ�ّس�ساتها  ال��دول��ة  ف���اإّن  ال��م��ي��اه. 

تملك اأموالها حتى واإن كانت كافرة 

اأو ظالمة، ول يجوز لأحد اأخذها من 

دون مجّوز �سرعي اأو قانوني.

المكّلف في مكان، وكانت  ُوجد  اإذا  ه�- 

م�سطّرًا  وك��ان  قانونّية  غير  مياهه 

ل���س��ت��ع��م��ال ال���م���اء، ج���از ل���ه ذل��ك 

مع  فاإنه  والو�سوء  الُغ�سل  غير  في 

التيمم،  اإل��ى  ينتقل  به  النح�سار 

ول  ا�ستهلكه،  لما  �سامنًا  وي��ك��ون 

يجوز مع عدم ال�سطرار.

اأ بماء مغ�سوب  اأو تو�سّ اإذا اغت�سل  و- 

اإذا  والن�سيان  والعمد،  العلم،  مع 

وو�سووؤه  فُغ�سله  الغا�سب،  هو  كان 

الن�سيان  اأو  الجهل،  ومع  باطالن، 

ال��غ��ا���س��ب،  ه���و  غ���ي���ره  ك����ان  اإذا 

ي�سّحان، والغ�سب ي�سمل ما تملكه 

الدولة غير الإ�سالمّية.

2- الكهرباء:
بطريقة  الكهرباء  ا�ستعمال  يجوز  ل  اأ- 

القانون  التزام  ويجب  قانونّية،  غير 

ول  الم�سوؤولة.  الجهة  و�سعته  ال��ذي 

القانون  خ��الف  على  التعليق  يجوز 

وبدون اإذن اأ�سحاب القرار، ول يوجد 

اأّي مبّرر للتعليق بدون اإذن ال�سركة.

خطوط  على  البع�س  تعليق  اإّن  ب- 

و�سول  يمنعون  بحيث  الكهرباء، 

ُيجّوز  ل  الآخ��ري��ن  اإل��ى  الكهرباء 

ال يجوز استعمال الكهرباء 
بطريقة غري قانونّية، ويجب 
التزام القانون الذي وضعته 

اجلهة املسؤولة
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إذا أخذ الطبيب مبلغًا 
مقابل معاينة املريض، 

ُتقّدم الفاتورة مبقدار ما أخذ 
الطبيب، وال جتوز كتابة ما 

يخالف الواقع

خالف  على  التعليق  للمت�سّررين 

القانون وبال اإذن.

ج- ل يجوز التالعب بعّدادات الكهرباء بما 

ول  اإذن،  دون  )الأمبيراج(  من  يزيد 

بما يقّلل من )الكيلووات( الم�ستهلكة، 

فيجب اإبقاء العّداد �سليمًا.

د- اإذا كان م�سطرًا ل�ستهالك الكهرباء 

ولم يكن لديه اإذن من ال�سركة، كما 

وا�سطّر  مخالف،  مكان  في  كان  لو 

يجوز  الكهرباء  ل�ستعمال  المكّلف 

بمقدار ال�سرورة، ولكن يجب عليه 

ا�ستهلكه. ول يجوز ذلك  ما  �سمان 

مع عدم ال�سطرار.

الكهربائّية،  )الفواتير(  دفع  يجب  ه�- 

ال��دف��ع،  ال���ت���ه���ّرب م���ن  ي��ج��وز  ول 

مع  يتابع  مغبونًا  نف�سه  يعتقد  ومن 

ة. الجهات المخت�سّ

3- الهاتف:
اأقّرته  الذي  بالقانون  اللتزام  يجب  اأ- 

التالعب  يجوز  ول  الهاتف،  �سركة 

الدفع،  من  التهّرب  اإل��ى  ي��وؤّدي  بما 

على  الت�����س��الت  قيمة  تقليل  اأو 

اأنواعها، �سواء اأكانت ال�سركة لدولة 

اإ�سالمّية اأم غيرها.

مكالمات  المكّلف  ا�ستخدم  اإذا  ب- 

ولم يوؤدِّ قيمتها وجب عليه ال�سمان 

لل�سركة.

4- االأر�سفة:
ل ي��ج��وز ال��ت�����س��ّرف ف��ي الأر���س��ف��ة 

الملف
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يجوز  ول  الراجلين،  بالماّرة  ي�سّر  بما 

النا�س  لعبور  ه��و  ال���ذي  ال��ط��ري��ق  ���س��ّد 

خالل  م��ن  ال��م��رور  ف��ي  مزاحمتهم  ول 

الأر�سفة  ف��وق  الحركة  يعيق  ما  و�سع 

كالب�سائع ونحوها.

5- ال�سمان:
المو�سوعة  القوانين  ال��ت��زام  يجب  اأ- 

ب��ال��م��ق��ّررات  والل���ت���زام  لل�سمان، 

ة، ول يجوز التالعب بها. الخا�سّ

ب- ل ي��ج��وز ت��ق��دي��م ف��وات��ي��ر الأدوي����ة 

ل��ل�����س��م��ان ب��ا���س��م ���س��خ�����س وه��ي 

ل�سخ�س اآخر، فهو كذب اأّوًل، واأخذ 

يجوز  ول  ث��ان��ي��ًا،  ح��ّق  بغير  اأم���وال 

الت�سّرف بالمال المقبو�س في هذه 

الحالة، وكّل من ت�سّرف بهكذا مال 

الحاكم  وكيل  مراجعة  عليه  يجب 

ال�سرعّي.

مقابل  مبلغًا  الطبيب  اأخ���ذ  اإذا  ج- 

اأن  له  يجوز  فال  المري�س  معاينة 

اأخذ،  مّما  اأكثر  الفاتورة  في  يكتب 

تقّدم  بل  لل�سمان،  لتقديمها  وذلك 

الطبيب،  اأخذ  ما  بمقدار  الفاتورة 

ول تجوز كتابة ما يخالف الواقع.

د- ل يجوز لل�سيدلّي وغيره اإعطاُء علب 

ليقّدموها  م�سمونين  لأنا�س  فارغة 

اإلى ال�سمان، بينما هم لم ي�ستعملوا 

ه���ذه الأدوي������ة، وال���م���ال ال��م��اأخ��وذ 

رّده.  ويجب  ح��رام،  الطريقة  بهذه 

اأن  ال�سيدلّيات  في  المعنّيين  وعلى 

يتوّقفوا عن هكذا معامالت.

ال�سمان  بين  �سبق  فيما  ف��رق  ل  ه���- 

التابع للدولة وبين غيره.

6- االإنترنت ونحوه:
يجب اللتزام بالمقّررات ال�سادرة 

الإنترنت  �سبكة  تدير  التي  الجهة  عن 

ول  ذل��ك،  �ساكل  وم��ا  )وال�ساتاليت( 

وحالها  المقّررات،  هذه  مخالفة  يجوز 

كحال الكهرباء والهاتف.

7- الختام:
ول  تملك،  )ك��ال��دول��ة(  الجهة  اإّن 

�سمن  اإّل  تملكه  بما  الت�سّرف  يجوز 

المقّررات والقوانين المو�سوعة. ول بّد 

من اإحراز الإذن للت�سّرف، واإّل فتكون 

الدولة  بين  فرق  بال  محّرمة،  المعاملة 

37الإ�سالمية وغيرها في ذلك.

م
 2

01
5 

ط
با

�ش
/

 2
81

د 
د

ع
ل
ا



أموال العمل... 

المجتمعات  عرفتها  اآفـــة  والــمــالــي  االإداري  الف�ساد  يــعــّد 

وجه  على  المجتمعات  هذه  ظهور  منذ  منها  وعانت  االإن�سانّية 

غير  ب�سري  بنزوع  مرتبطة  وهي  هذا.  يومنا  وحتى  الب�سيطة، 

اأو معنوّية لي�ست من  م�سروع بهدف الح�سول على مكا�سب مادّية 

حق االإن�سان  ومع ذلك ي�سعى اإليها.

)*(
االأ�ستاذ ح�سني النمر

الملف
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م�ساديق الف�ساد: متعّددة

اللغوّية لمفردة  الدللة  ا�ستنطاق  ومع 

فيقال  ال��ب��ط��الن،  معنى  يّت�سح  الف�ساد 

ف�سد ال�سيء اأي بُطَل وا�سمحّل. وقد ياأتي 

التعبير على معاٍن عدة بح�سب موقعه، كما 

ورد في القراآن الكريم فهو:

قوله  ف��ي  ك��م��ا  ال��ق��ح��ط،  اأو  ال���ج���دب  اأ- 

ت��ع��ال��ى: {َظ���َه���َر اْل���َف�������َش���اُد ِف���ي اْل���َب���رِّ 

��ا���ِش  َواْل���َب���ْح���ِر ِب��َم��ا َك�����َش��َب��ْت اأَْي�����ِدي ال��نَّ

َلَعلَُّهْم  َعِمُلوا  ��ِذي  الَّ َبْع�َش  ِلُيِذيَقُهم 

َيْرِجُعوَن})الروم: 41(.

قوله  ف��ي  كما  وال��ت��ج��ب��ر،  ال��ط��غ��ي��ان  ب- 

َنْجَعُلَها  ااْلآِخ���َرُة  اُر  ال��دَّ {ِتْلَك  تعالى: 

ْر����ِش  ااْلأَ ِفي  ا  ُعُلوًّ ُي��ِري��ُدوَن  اَل  ِللَِّذيَن 

��ِق��ي��َن}  ِل��ْل��ُم��تَّ َواْل���َع���اِق���َب���ُة  َف�������َش���اًدا  َواَل 

)الق�س�س: 83(.

قوله  ف��ي  كما  اهلل،  ل��ط��اع��ة  ع�����ش��ي��ان  ج- 

ُيَحاِرُبوَن  الَِّذيَن  َج��َزاء  {اإِنََّما  تعالى: 

ْر�����شِ  اهللَ َوَر���ُش��وَل��ُه َوَي�����ْش��َع��ْوَن ِف��ي االأَ

َع  اأَْو ُتَقطَّ اأَْو ُي�َشلَُّبواْ  اأَن ُيَقتَُّلواْ  َف�َشاًدا 

���ْن ِخ����اٍف اأَْو  اأَْي���ِدي���ِه���ْم َواأَْرُج���ُل���ُه���م مِّ

ْر�����شِ َذِل���َك َل��ُه��ْم ِخ��ْزٌي  ُي��ن��َف��ْواْ ِم��َن االأَ

ْن��َي��ا َوَل��ُه��ْم ِف��ي االآِخ����َرِة َع��َذاٌب  ِف��ي ال��دُّ

َعِظيٌم})المائدة: 33(.

ال�سابقة  الكريمة  الآي���ات  ف��ي  ون��رى 

على  الف�ساد  تحريم  على  القراآن  ت�سديد 

نحو كلي، واأن لمرتكبيه الخزي في الحياة 

الدنيا، والعذاب ال�سديد في الآخرة.

*الداللة اال�سطالحية
للف�ساد  ال���س��ط��الح��ي��ة  ال��دلل��ة  اأم���ا 

يمكن  مختلفة،  ات��ج��اه��ات  على  فتظهر 

تحديدها على النحو الآتي:

اإ���س��اءة  ه��و  الف�ساد  االأول:  االت��ج��اه   -1
تحقيق  اأج���ل  م��ن  ال��ع��ام��ة،  الوظيفة 

مكا�سب خا�سة.

انتهاك  هو  الف�ساد  الثاني:  االت��ج��اه   -2
على  وال���خ���روج  ال��ر���س��م��ّي��ة  المعايير 

الم�سلحة العامة.

كاأو�ساع  الف�ساد  ال��ث��ال��ث:  االت���ج���اه   -3
مظاهر  من  )مجموعة  هيكلّية  بنائّية 

المجتمع  هياكل  ف��ي  الكامنة  الخلل 

ال�سيا�سّية والقت�سادّية وال�سيا�سّية(.

*المخالفات المالّية
وف���ي خ�سو�س الف�س���اد المال���ي فاإنه 

المالي���ة  النحراف���ات  بمجم���ل  يتمّث���ل 

ومخالف���ة القواعد والأح���كام المالّية التي 

تنّظ���م �سي���ر العم���ل الإداري والمال���ي في 

ة  الموؤ�س�س���ة ومخالف���ة التعليم���ات الخا�سّ

باأجه���زة الرقابة المالية، ويمكن مالحظة 

مظاهر الف�ساد المالي في:

المالية  واالأح��ك��ام  القواعد  مخالفة   -1
المنظمة:  داخ��ل  عليها  المن�شو�ش 

مجموعة  اإداري����ة  منظمة  ك��ل  تحُكم 

التي  المالّية  والأح��ك��ام  القواعد  من 

مع  وتّتفق  عملها،  طبيعة  مع  تتوافق 

ن�ّس  التي  المالّية  والأحكام  القواعد 

 الفساد املايل يتمّثل مبجمل 
االنحرافات املالية وخمالفة 

القواعد واألحكام املالية التي 
تنّظم سري العمل اإلداري واملايل
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الأحكام  ذل��ك:  مثال  القانون.  عليها 

المالية التي تنظم عمليات المخازن، 

ال��م��زاي��دات،  وق��واع��د  والم�ستريات، 

والمناق�سات وتر�سية العقود وغيرها.

2- مخالف���ة التعليم���ات الخا�شة باأجهزة 
عن���د  وتح���دث  المالي���ة:  الرقاب���ة 

ع���دم مواف���اة جه���از الرقاب���ة المالية 

بالح�ساب���ات، والم�ستن���دات الخا�س���ة 

بالمنظمة اأو ع���دم الرد على مكاتباته 

اأو م���ا يطلب���ه م���ن بيانات ب���دون عذر 

مقب���ول م���ا يعوق عم���ل ه���ذا الجهاز، 

ويوؤثر على فاعليته. 

 Black )االب����ت����زاز(  ال��م��غ��ارم  ف��ر���ش   -3
ال��م��وظ��ف  ق��ي��ام  وي��ع��ن��ي   :Mailing
من  لالنتفاع  وظيفته  �سلطة  بت�سخير 

الأعمال الموكلة اإليه في فر�س الإتاوة 

ا�ستخدام  اأو  الأ�سخا�س  بع�س  على 

القوة الب�سرّية من العّمال والموظفين 

موقعه  م�ستغاًل  ال�سخ�سّية  الأمور  في 

الوظيفي بتبريرات قانونّية اأو اإدارّية.

اأم������وال  ا����ش���ت���خ���دام  االإ�������ش������راف ف����ي   -4
ال��م��ن��ظ��م��ة: وي��اأخ��ذ اأ���س��ك��اًل و���س��ورًا 

اأغلب  اتجاه  انت�سارًا  اأكثرها  مختلفة 

تبديد  اإل��ى  الأج��ه��زة  على  القائمين 

في  المبالغة  اأو  الإن��ف��اق؛  في  الأم��وال 

الأغ��را���س  ف��ي  ال�سيارات  ا�ستخدام 

المنزلّية وال�سخ�سّية واإقامة الحفالت 

الترفيهّية والإنفاق ببذخ على الدعاية 

لكبار  والتوديع  التاأييد  اأو  والإع���الن 

الم�سوؤولين تمّلقًا ونفاقًا.

كل  ف��ي  ينت�سر  داء  وه���ي  ال���ر����ش���وة:   -5
ال��ق��ط��اع��ات، م��ا ي���وؤدي اإل���ى الإخ���الل 

بهيبة الوظيفة، وما يجب اأن يتحلى به 

والحترام  بالهيبة  �سعور  من  الأف��راد 

كما  فيها.  يعملون  التي  المنظمة  نحو 

توؤدي الر�سوة اإلى اإهدار مبداأ الخدمة 

العامة وخلل في نمّو المنظمة.

 :Misappropriation 6- اختا�ش الم���ال
با�ستخ���دام ال�سالحي���ات الممنوح���ة 

ا�ستغ���الل  اأو  الحتي���ال  اأو  لل�سخ����س 

الموق���ع الوظيف���ي للت�س���رف باأم���وال 

الموؤ�س�سة ب�سكل �س���ري، من غير وجه 

ح���ّق اأو تمرير ال�سلع عب���ر منافذ غير 

قانونّي���ة اأو التزوي���ر. وياأخ���ذ اأ�س���كاًل 

مختلف���ة، منها كم���ا في نه���ب خزينة 

المن�س���اأة اأو �سرقة مخازنه���ا بوا�سطة 

الم�سوؤولين عنها، ومعالجة ذلك بقيود 

دفترّية وتزوير توقيعات.

7- ال���ت���زوي���ر: وي��م��ّث��ل ال��ت��زوي��ر اع��ت��داء 
المنّظمة  �سلطة  ع��ل��ى  مبا�سر  غ��ي��ر 

يحدث  ف��ق��د  وال��م��ن�����س��اأة،  والإدارة 

العقود،  اأحد  توثيق  اأوراق  التزوير في 

يحدث  اأو  الجل�سات،  محا�سر  في  اأو 

المرتبات  اأو  الترقيات،  ك�سوف  في 

والمكافاآت والحوافز وغيرها.

املوظف يف املؤسسة أمني 
مبوجب عقد التوظيف على كل 
األموال؛ ومقتضى وجوب أداء 

األمانة أن يحفظ ذلك املال

الملف
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»الحتيال«  م�سطلح  ي�سير  االحتيال:   -8
اأو  اإلى فعل متعّمد من قبل فرد واحد 

ا�ستخدام  يت�سّمن  الفعل  وهذا  اأكثر، 

الخداع للح�سول على ميزة غير عادلة 

اأو غير قانونّية، ويت�سّمن الحتيال:

اأو  التزوير  اأو  كالتالعب  ال��خ��داع:   -

اأو  اإجراء تغيير في ال�سجالت المحا�سبّية 

الوثائق.

المالية،  للبيانات  الخاطئ  التمثيل   -

اأو  وعملّيات  لأح��داث  المتعّمد  الحذف  اأو 

معلومات جوهرّية.

للمبادئ  متعّمد  ا�ستعمال  ���س��وء   -

المحا�سبية المتعّلقة بالقيا�س اأو العتراف 

اأو الت�سنيف اأو العر�س، اأو الإف�ساح.

الم�سترك  ال��ق��ا���س��م  ف����اإّن  واإج���م���اًل، 

الهدف  )وح��دة  هو  التق�سيمات  هذه  بين 

ال��م��ت��م��ث��ل ب��ت��ح��ق��ي��ق اأق�������س���ى ال��م��ن��اف��ع 

العامة وبطرق غير  الوظيفة  ة من  الخا�سّ

م�سروعة(.

فــي  ـــة  ـــي ـــالم ـــس االإ� *النظرة 
المخالفات

1- ال�سمام هو االأمانة:
ُت���ِم���َن  اوؤْ ����ِذي  الَّ {َف���ْل���ُي���وؤَدِّ  ق��ال تعالى: 

 .)283 َربَُّه})البقرة:  اهللَ  َوْلَيتَِّق  اأََماَنَتُه 

اأمين  الموؤ�س�سة  ف��ي  الموظف  وال��ع��ام��ل 

الأم��وال  كل  على  التوظيف  عقد  بموجب 

�سواء ما يقع منها تحت يده وت�سّرفه اأو ما 

كان خارجًا، ومقت�سى وجوب اأداء الأمانة 

الآية ذلك  وتربط  المال،  اأن يحفظ ذلك 

بتقوى اهلل بيانًا لعظمة هذا الفعل ولحجم 

تاأثيره على الم�ستوى الفردي والجتماعي.

2- حرمة الر�سوة: 
الر�سوة، هي ما يعطيه اأحد الأ�سخا�س 

حتى  اأو  للتمّلق  اأو  باطل  لتاأكيد  41لالآخرين 
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لإحقاق حق.

وقد اأجمع علماء الإ�سالم على تحريم 

اأم  حّق  لإحقاق  الأم��ر  كان  �سواء  الر�سوة 

لدفع باطل و�سواء كان للباذل اأو عليه، وقد 

جاء في القراآن الكريم:

َب��ْي��َن��ُك��م  اأَْم�����َواَل�����ُك�����م  َت�����اأُْك�����ُل�����واْ  {َواَل 

ِلَتاأُْكُلواْ  اِم  اْلُحكَّ اإَِلى  ِبَها  َوُتْدُلواْ  ِباْلَباِطِل 

ن��ُت��ْم  َواأَ ْث��ِم  ِب��االإِ النَّا�ِش  اأَْم����َواِل  ��ْن  مِّ َفِريًقا 

َتْعلَُموَن})البقرة: 188(.

Q وفي حديث عن الإمام الح�سين

في حرمة الر�سوة: »فاأّما الُر�سا في الُحكم 

.
)1(

فاإّن ذلك الكفر باهلل العظيم ور�سوله«

الفرق بين الر�سوة والهدّية: 

الهبة  وجه  على  يبذل  ما  هي  الهدّية 

اأّما  فقط،  وال��ت��وّدد  للمالطفة  تبذل  فهي 

المحرك  الحب  لإيراث  الهدّية  بذلت  اإذا 

كانت  واإن  حتى  معّينة،  م�سلحة  لتحقيق 

هذه الم�سلحة حّقًا، فهي في هذا المجال 

ر�سوة وهي محّرمة.

3- حرمة االحتكار:
وتخزين  باإنتاج  التحّكم  الحتكار، هو 

اأ�سعار  وفر�س  والخدمات  ال�سلع  وتبادل 

عالية غير منطقّية على الم�ستهلكين.

النا�س  ت��رك  ه��و  المحّرم  والح��ت��ك��ار 

مع  معّينة  �سلع  ب��دون  الم�ستهلكين(  )اأو 

الفر�س  ترّب�س  بق�سد  اإليها  احتياجاتهم 

المنا�سبة لرفع اأ�سعار تلك ال�سلع.

هذا ويدّل على حرمة الحتكار، العديد 

اأّن ر�سول اهلل  الروايات منها ما روي  من 

P مّر برجل يقال له: »حكيم بن حزام« 

اإلى  المجلوب  الطعام  يحتكر  ك��ان  حيث 

حزام  بن  حكيم  »ي��ا  ل��ه:  فقال  المدينة، 

 واإّن كلمة »اإّياك« تحذير 
)2(

اإّياك اأن تحتكر«

�سريح ظاهرها الحرمة.

 :P الر�سول  عن  اآخ��ر  حديث  وف��ي 

اأربعين  ا�سترى طعامًا فحب�سه  »اأّيما رجل 

�سباحًا يريد به الغالء للم�سلمين ثم باعه 

.
)3(

وت�سّدق بثمنه لم يكن كّفارة لما �سنع«

4- حرمة الغ�س:
الإ�سمار  خ��الف  اإظهار  هو  الغ�س،    

اإّل  ذلك  يتحّقق  ول  والخيانة،  والخديعة 

كان  ف��اإذا  المغ�سو�س،  وجهل  الغا�س  بعلم 

به،  جاهلين  اأو  بالواقع  عالمين  كالهما 

عالمًا  والمغ�سو�س  جاهاًل  الغا�س  كان  اأو 

انتفى مفهوم الغ�س. 

اأ- اأق�شام الغ�ش:

- اإخ��ف��اء الأدن����ى ف��ي الأع��ل��ى كمزج 

الجيد مع الرديء.

- اإخفاء غير المق�سود في المق�سود 

الذي هو غير مق�سود من  الماء  كاإدخال 

في  المق�سود  هو  ال��ذي  اللبن  في  البيع 

البيع.

وهي  البيع  في  جيدة  �سفة  اإظهار   -

غير موجودة فيه، وي�سّمى هذا تدلي�سًا.

جن�سه،  غير  على  المبيع  اإظ��ه��ار   -

ذهب  اأّنها  على  بالذهب  المعادن  كطالء 

خال�س، وبيعها على هذا الأ�سا�س.

ب- حرمة الغ�ش:

والروايات  الغ�س حرام بال خالف.   

الغش حرام بال خالف والروايات 
التي تدّل على حرمته كثرية جّداً

الملف
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)*( مدير الجمعية اللبنانية للعلوم الإدارية.

 نهاية الأحكام، العالمة الحّلي، ج2، �س463.( 1)

 الوافي، الكا�ساني، ج17، �س391.( 2)

 كتاب المكا�سب، ال�سيخ الأن�ساري، ج4، �س366.( 3)

الهوام�س

فقد  ج��ّدًا،  كثيرة  حرمته  على  تدّل  التي 

م�سلمًا  غ�ّس  »م��ن   :P النبي  عن  ورد 

في بيع اأو �سراء فلي�س مّنا«. اإلى اأن قال: 

ثالثًا-،  -قالها  مّنا  فلي�س  غ�ّسنا  »وم��ن 

بركة  اهلل  ن��زع  الم�سلم  اأخ��اه  غ�ّس  وم��ن 

اإل��ى  ووك��ل��ه  معي�سته  عليه  واأف�سد  رزق��ه 

نف�س«.

اإّن تعاليم الإ�سالم اأتت لتحفظ حقوق 

الظلم  وتبعد  لهم  العدالة  ولتوؤّمن  النا�س 

عن عاتقهم.

اإل��ى  المقت�سبة  ال��ن��ظ��رة  ه���ذه  ب��ع��د 

حلوًل  ن�سع  اأن  ن�ستطيع  المالي،  الف�ساد 

مالية  تجاوزات  وق��وع  دون  تحول  مبدئّية 

م���ن ق��ب��ل ال��ع��ام��ل��ي��ن، م���ن ق��ب��ي��ل ف��ر���س 

والقا�سية  الرادعة  والأح��ك��ام  العقوبات، 

بحّق كل من يفعل ذلك، اأو بتعزيز اأجهزة 

واأدوات الرقابة على المال وعلى العاملين 

في المنظمات.

اإّل اأن الإجراءات تبقى قا�سرة اإن لم 

يكن لدى الفرد اإح�سا�س بالرقابة الذاتية 

التي ت�سّكل له رادعًا وح�سنًا منيعًا يحول 

بينه وبين الوقوع في الخطاأ. 

43

م
 2

01
5 

ط
با

�ش
/

 2
81

د 
د

ع
ل
ا



حتقيق: ريان �سويدان

ال�سكني  للحّي  الكهربائّية  المحطة  من  كهرباء  »ن�سرق 

الكهربائّية  ال�ساعة  ت�سغيل  بانتظار  زلنا  ما  الأننا:  المجاور 

ا�ستراك  كلفة  الكهرباء.  �سركة  قبل  من  بمنزلنا،  ة  الخا�سّ

الكهرباء باهظة...«. مبّررات واأعذار يطلقها معظم المواطنين 

جملتها،  من  والتي  المخالفات،  تلك  عواقب  اإلى  االلتفات  دون 

بالدرجة االأولى: التعّدي على حقوق غيرهم من المواطنين.

�سبيل  على  م��ن��ه،  �سكت  الأم���ر  ه��ذا 

المثال ل الح�سر،  زينب )45 عامًا، ربة 

منزل( وعائلتها، حيث ا�سطروا لالنتقال 

من منزلهم، ب�سبب التعّدي المتكّرر على 

الخدمة  مياه  من  ال�ستفادة  من  حّقهم 

يعانون  فاأ�سحوا  م�سروعة،  غير  بو�سائل 

الخدمة  لمياه  م�ستمر  �سبه  انقطاع  من 

ل�سراء  باهظة  يومية  �سبه  تكاليف  ودفع 

المياه.

* واقع االأزمة
لمعرفة تفا�سيل اأكثر عن المخالفات 

التي يرتكبها المواطنون، حيال ال�ستفادة 

من المال العام، كان لنا حديث مع رئي�س 

ال�سيد محمد  ال�سكنّية  الأبنية  اأحد  لجنة 

ف�سل اهلل، كونه موؤَتمنًا على المال العام، 

الذي ُيعتبر ماًل م�ستركًا بين المواطنين، 

لجهة  واأّم��ا  اآخ��ر.  دون  بفرد  يخت�ّس  ول 

اأن  الممكن  من  التي  المخالفات  طبيعة 

مخالفات  منها  بع�سًا  اأن  فيرى  تح�سل، 

معنوية، وبع�سًا منها مادّية.

تحدث  التي  المعنوية  فالمخالفات 

بين الجيران كت�سّبب الجار باإزعاج جاره 

عدم  اأو  لياًل  مزعجة  اأ�سوات  خالل  من 

اإ�سالح الأعطال الم�ستركة، ما يوؤدي اإلى 

الإ�سرار بالجيران واأذّيتهم.

فمتعّددة،  ال��م��ادي��ة  المخالفات  اأم��ا 

المال العام
وفوضى األعذار

الملف
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منها:

1- التعّدي على الحق العام، كال�ستفادة 
غير  باأ�ساليب  والمياه  الكهرباء  من 

م�سروعة، وغير قانونية. ويعّد التعدي 

اأكثر  المياه  من  ال�ستفادة  حق  على 

للعي�س  اأ�سا�سّية  حاجة  لأنه  �سعوبًة، 

فعندما  ع��ن��ه،  ال�ستغناء  يمكن  ول 

يت�سّبب  المياه  على  اأح��ده��م  يتعّدى 

بحرمان غيره منها. وتراه يبّرر عمله 

والمياه.  الكهرباء  الدولة تقطع  ب�»اأن 

لذا، يحق لنا اأن ن�سرقها«.

2- التعدي على حق الغير، في ال�ستفادة 
اأكثر  ورك��ن  ال�سيارات،  مواقف  من 

الواحد،  للمنزل  واح��دة  �سيارة  من 

ففي القانون يحق لكل مواطن يمتلك 

منزًل اأن يكون له مكان، في الموقف، 

ل�سيارة واحدة.

اأم��ام  التجارية  المحال  مخالفات   -3
ال��م��ب��ن��ى ال�����س��ك��ن��ي ح��ي��ث ي��ع��ر���س��ون 

ال��ب�����س��ائ��ع ع��ل��ى اأر���س��ف��ة ال��م�����س��اة، 

وي���ت���ع���ّدون ال��م�����س��اف��ة ال��م�����س��م��وح��ة 

المخ�س�س  ال��ر���س��ي��ف  وع��ل��ى  ل��ه��م 

للمواطنين.

حي  و�سط  الكهرباء  م��ول��دات  و�سع   -4
لل�سكان  اإزع��اج��ًا  ي�سبب  م��ا  �سكني، 

دخانها  ب�سبب  ال��ه��واء  ف��ي  وت��ل��وث��ًا 

المت�ساعد اتجاه الأبنية.

5- عدم المحافظة على المزروعات التي 
تغر�سها البلديات اأمام الأبنية.

*ماذا خلف المخالفات؟
وع���ن ت��داع��ي��ات ال��م��خ��ال��ف��ات وه��در 

بلدية  رئي�س  نائب  يعتبر  ال��ع��ام،  ال��م��ال 

يعّد التعّدي على حّق االستفادة 
من املياه أكرث صعوبًة، ألنها 

حاجة أساسّية للعيش وال ميكن 
االستغناء عنها
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جزء  �سياع  اإلى  توؤدي  ال�سيانة   اإلى 

المفتر�س  من  التي  المياه  من  كبير 

المنطقة،  في  ال�سكان  اإلى  ت�سل  اأن 

اإ�سافة اإلى اأنها ل تتنا�سب مع الواقع 

بع�س  كذلك  الجديد.  الديموغرافي 

المياه  �سحب  في  المواطنين  تعّديات 

اإلى  يوؤدي  بطريقة غير م�سروعة. ما 

�سياع حقوق المواطنين الآخرين.

يوؤدي  التحتية:   البنى  �شعيد  على   -3
التي  ال��ج��ه��ات  ب��ي��ن  التن�سيق  ع���دم 

اإلى  التحتية  البنى  في  العمل  تتعهد 

مثاًل،  فالمتعهد  ال��ع��ام.  المال  ه��در 

ال����ذي ي��ت��وّل��ى اإ����س���الح ط��ري��ق دون 

تن�سيق منّظم مع الجهات المعنية، ثم 

فعمله  العمل،  عن  يتوقف  اأن  ي�سطر 

وي�سبب  المواطن  على  بال�سرر  يعود 

هدرًا للمال العام.

*اأُم الم�ساكل
التي  الم�ساكل  ّم 

ُ
اأ اأّن  حاطوم  يوؤّكد 

اأّن  حاطوم  اأحمد  الأ�ستاذ  حريك،  حارة 

الحديث عن هدر المال العام هو حديث 

معقد، وفيه الكثير من الم�ساكل؛ لأن هدر 

المال العام يوؤّثر مبا�سرة على المواطنين 

اجتماعيًا،  الحياة:  جوانب  مختلف  في 

التداعيات  وتلك  وتربويًا...  واقت�ساديًا 

تطال جوانب عدة، منها:

ال�سرر  يكمن  الكهرباء:  �شعيد  1-على 
في ارتفاع ن�سبة الأعطال في المنازل، 

عن  الناتج  المتغير  الفولتاج  ب�سبب 

كذلك   المنظم.  غير  القطع  برنامج 

توؤدي المخالفات غير الم�سروعة التي 

ال�ستفادة  في  المواطنون  يرتكبها 

المحطات  انفجار  اإلى  الكهرباء  من 

الكهربائية التي تغذي الحّي ال�سكني. 

ويمكن اأن تنتج عن ذلك نزاعات بين 

المواطنين.

2- على �شعيد المياه: يلفت حاطوم اإلى 
اأّن �سبكات المياه القديمة التي تفتقد 

ال يجوز ألحد أن يشّرع لنفسه 
قوانني تصّب يف مصلحته؛ ألّن 

ذلك يثري الفوضى

االأ�شتاذ اأحمد حاطوم

الملف
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ثانياً: وجود مرجعّية واحدة للتن�سيق 

بين  كالتن�سيق  والجهات،  ال��وزارات  بين 

م�سالح المياه ووزارة الت�سالت و�سركة  

الكهرباء، عند المبا�سرة بم�سروع معّين.

اأ�سا�سي  عامل  وهي  ال�سيانة،  ثالثاً: 

في حفظ المال العام.

تقديم  اإل��ى  المواطن  مبادرة  رابعاً: 

معالجتها،  تتم  حتى  للبلديات  ال�سكاوى 

واإزالة التعّديات.

* التعدي على حق الغير حرام
ال�����س��رع��ي حيال  ال��ح��ك��م   ول��م��ع��رف��ة 

لنا  كان  العام،  المال  وهدر  المخالفات، 

وقفة مع ف�سيلة ال�سيخ اأمين ترم�س الذي 

الدولة  ملكّية  احترام  وج��وب  على  �سّدد 

 ) الخامنئي  علي  الإم��ام  راأي  )على 

حتى لو لم تكن اإ�سالمية. ول يجوز لأحد 

قوانين ت�سّب في  لنف�سه  ي�سّرع  اأن  اأي�سًا 

لذا،  الفو�سى.  يثير  ذلك  لأّن  م�سلحته 

الحّق  وم��راع��اة  بالقانون  الل��ت��زام  ك��ان 

ت���وؤدي اإل���ى ه��در ال��م��ال ال��ع��ام ه��ي عدم 

من  والأنظمة  القوانين  بتطبيق  اللتزام 

عف اأجهزة  قبل المواطنين اأ�سف اإلى �سَ

الدولة وعدم وجود مرجعّية واحدة تتوّلى 

بالحّد  الأدوار  توزيع  اأو  التن�سيق  عملية 

كذلك،  المعنّية.  الجهات  بين  الأدن���ى 

فاإّن عدم وجود �سيانة �سحيحة ودورية، 

المال  ه��در  اإل��ى  ي��وؤدي  �سحيح،  وب�سكل 

واإح��داث  المواطنين  اأم��وال  وه��در  العام 

اأ�سرار كبيرة لهم.

*المعالجة لي�ست م�ستحيلة..
العام،  المال  هدر  م�ساكل  ولمعالجة 

الأ�ستاذ  ح��ّدد  يح�سل  ال��ذي  والتق�سير 

التقليل  يمكنها  اإج��راءات  حاطوم  اأحمد 

المعالجة  اأّن  اإلى  لفتًا  الأزم��ة،  من حدة 

وقت  اإل��ى  تحتاج  لكنها  م�ستحيلة  لي�ست 

لجهة:

بتطبيق  ال��م��واط��ن  ال���ت���زام  اأّواًل: 

الأنظمة والقوانين، لمعالجة الثغرات.
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الملف

وواجبًا  �سروريًا،  اأم��رًا  الدولة  في  العام 

اإخ��الل  اإل��ى  ي��وؤدي  ت�سّرف  واأيُّ  �سرعًا، 

في القانون العام الالزم الّتباع من اأجل 

ول  مرفو�سًا،  اأم���رًا  يعّد  خا�سة  منفعة 

يقبله ال�سرع.

ال�ستفادة  ق�سية  في  اأكثر  وبالدخول 

كالكهرباء  العامة  والأم��وال  الحقوق  من 

للمواطنين  الدولة  تقّدمها  التي  والمياه، 

نراعي  اأن  علينا  الخا�سة،  ال�سركات  اأو 

حرمة هذه الأمالك. كما ل يجوز للنا�س 

اأن تقت�ّس من الدولة التي تاأخذ �سرائب 

مجال  ف��ي  بالمقابل  خ��دم��ات  تقدم  ول 

اآخر.

حول  م�سّخات  و�سع  م�ساألة  وح��ول 

بّين  اأك��ب��ر،  كمية  ل�سحب  المياه  اأنابيب 

خ��ارج  ي��ج��وز  ل  ه��ذا  اأن  ال�سيخ  ف�سيلة 

خالف  على  لأّن���ه  ب��ه،  الم�سموح  ال��ح��ق 

الّتباع  ال��الزم��ة  المياه  �سركة  م��ق��ّررات 

ف�ساًل عن كونه تجاوزًا وتعّديًا على حقوق 

القائد  ال�سيد  �سماحة  وي��ذه��ب  الغير. 

اإّن  القول:  اإل��ى  ذلك  في  الخامنئي{ 

ي�سّبب  وبالتالي  مغ�سوب،  ال��م��اء  ه��ذا 

الغ�سل.  اأو  الو�سوء  في  �سرعية  م�سكلة 

من  ذلك  جواز  عدم  في  نف�سه،  والحكم 

الناحية ال�سرعية، بالن�سبة اإلى الكهرباء 

كهرباء،  المواطن  ي�سرق  فعندما  اأي�سًا. 

الكهربائية  منزله  اأ�سالك  تو�سيل  عبر 

ب�سكل غير قانوني واإ�سافته على ال�سبكة 

ياأخذ  اأن��ه  يظن  وه��و  للكهرباء،  العامة 

حّقه، لكن بالحقيقة هو يخالف مقّررات 

�سركة الكهرباء الالزمة الّتباع مع غ�س 

الآخرين،  حقوق  على  تعّديه  عن  النظر 

اأي�سًا  وهذا  بهم،  والإ�سرار  ومزاحمتهم 

ل يجوز �سرعًا.

ف�سيلة  ���س��ّدد  اأخ���ي���رة،  ك��ل��م��ة  وف���ي 

المواطن  م��راع��اة  وج���وب  على  ال�سيخ 

للقوانين ولالأنظمة حتى ُيتاح لكّل مواطن 

ال�ستفادة من الحق العام.

ال�شيخ اأمين ترم�ش
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وئام اأحمد

عندما نقول ال�سينما الفل�سطينية فاإننا نعني بذلك االأفالم التي 

وطموح  واآمــال  ق�سّيتها  والتزمت  الفل�سطينية  المو�سوعات  تناولت 

ال�سعب الفل�سطيني، وثورته الم�سلحة �سد االغت�ساب ال�سهيوني.

*اأحداث الثورة الفل�سطينية
الفل�سطينية،  ال�سينما  اهتمت  لقد 

الحدث  ت�سجيل  »الحدث«،  ب�  البدء،  منذ 

والتعليق عليه، وتحليل اأ�سبابه ونتائجه. اأما 

بالثورة  يتعلق  الأح��داث فقد كان منها ما 

الأح���داث:  اأه��م  بينها  وم��ن  الفل�سطينية 

كم�سروع روجرز 1969 وردود الفعل حوله، 

الأردن،  ف��ي   1970 اأي��ل��ول  اأح���داث 

الوح�سي  الجوي  الق�سف  اأحداث 

للمخيمات عام 1972 )على اإثر 

 1974 وعام  ميونيخ(،  عملية 

معلوت(.  عملية  اإث��ر  )على 

على  الع�سكرية  والهجمات 

في  الفل�سطينية  ال��ث��ورة 

قضايا معاصرة
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على   1974 وع���ام   1972 لبنان  ج��ن��وب 

كفر�سوبا.

بالحدث  المت�سل   - الت��ج��اه  ه���ذا 

فل�سطين«  اأف���الم  »وح���دة  ب��ه  ام��ت��ازت   -

الم�سّورة،  فل�سطين  جريدة  اأنتجت  التي 

وفيها  ال�سينمائية  الجريدة  �سملت  وق��د 

الأحداث والعمليات الع�سكرية في الداخل. 

 - الوثائقية  الأف����الم  »وح���دة  وان�سمت 

لهذا  ال��دي��م��ق��راط��ي��ة«  ال�سعبية  الجبهة 

التجاه في اإنتاجاتها الأخيرة.

*االتجاه الروائي
الذي  الت�سجيلي  لالتجاه  بالإ�سافة 

بداأته ال�سينما الفل�سطينية فقد كان هناك 

اأو ال��درام��ي، ول ي��زال  الت��ج��اه ال��روائ��ي 

هذا التجاه مح�سورًا في الدول العربية، 

مع  العاملون  ال�سينمائيون  يتمّكن  لم  اإذ 

هذا  اإن��ت��اج  من  الفل�سطينية  التنظيمات 

النوع من الأفالم، حتى الآن. اأما بالن�سبة 

محاولة  فهناك  الأوروبيين،  لل�سينمائيين 

التحرير  منظمة  على  عر�ست  هولندية 

الفل�سطينية ورف�ستها.

نوعان:  الروائي  التجاه  هذا  و�سمن 

تقديم  ح��اول  ال��ذي  الجاد،  االأول:  النوع 

ال�سعب  واق����ع  ع���ن  م��و���س��وع��ي��ة  ح��ق��ائ��ق 

وق��د  ال��م�����س��ل��ح��ة،  وث���ورت���ه  الفل�سطيني 

هي:  الأف��الم  من  قليل  ع��دد  في  انح�سر 

»المخدوعون«، »كفر قا�سم«، »�سنعود«.

اأم����ا ال���ن���وع ال��ث��ان��ي: ال��ت��ج��اري، فقد 

تجاهل تمامًا الحقائق واعتمد على الخيال 

وقد  المتفرجين.  وجلب  الت�سويق  بق�سد 

الجماهير  تعاطف  النوعّية  هذه  ا�ستغلت 

الم�سلحة.  الفل�سطينية  الثورة  مع  العربية 

وم���ن ه��ذ الأف������الم: »ك��ل��ن��ا  ف��دائ��ي��ون«، 

العودة«،  »اأجرا�س  التحرير«،  حتى  »كفاح 

»الفل�سطيني الثائر«.

اأنتجت  المتحركة،  الر�سوم  في مجال 

قضايا معاصرة
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»ال��ورد  فيلم   1972 عام  فل�سطين  اأف��الم 

تمامًا  فا�سلة  التجربة  وكانت  الأح��م��ر«، 

لعدم توفر الخبرة التقنية.

*جائزة لفيلم »بالروح بالدم«
ل��ل�����س��ي��ن��م��ا  م�������س���ارك���ة  اأول  ك���ان���ت 

في  �سينمائي  مهرجان  في  الفل�سطينية 

دم�سق عام 1972 - في المهرجان الدولي 

فيلم  ن��ال  وق��د   - ال�سباب  ل�سينما  الأول 

»بالروح بالدم« جائزة الأفالم الت�سجيلية 

الجائزة  لهذه  كان  وقد  الطول.  متو�سطة 

التي  الأول���ى  ال��م��رة  كانت  اإذ  كبير،  اأث��ر 

منا�سبات  في  فل�سطين  ا�سم  فيها  يظهر 

من هذا النوع.

الفل�سطينية  ال�سينما  ا�ستطاعت  لقد 

ال��ع��ام��ل��ة ف���ي اإط�����ار م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر 

ال�سنوات  خ��الل  ت��ن��ال  اأن  الفل�سطينية 

جائزة  ع�سرة  اإح���دى  الأخ��ي��رة  ال��ث��الث 

دولية  مهرجانات  في  تقديرية  اأو  رئي�سية 

خ��ارج��ه.  اأو  العربي  العالم  ف��ي  اأقيمت 

في  الفل�سطينية  ال�سينما  �ساركت  كما 

الم�سابقة  دولية خارج  مهرجانات  ثمانية 

لأهداف �سيا�سية. وقد دخلت موؤخرًا عدة 

اأفالم في م�سابقات عالمية كالأو�سكار مع 

وفيلم  مك�سورة«،  كاميرات  »خم�س  فيلم 

الليمون«  »�سجرة  فيلم  الآن«، كما  »الجنة 

وغيره ....

كانت أول مشاركة للسينما 
الفلسطينية يف مهرجان 

سينمائي يف دمشق عام 1972

* م���ن ال��ج��ه��ات ال��م��ن��ت��ج��ة ل��اأف��ام 
الفل�شطينية:

فتح(:  )ح��رك��ة  فل�شطين  اأف���ام  وح��دة   -1
الوحدة  واأنتجت هذه   1968 عام  ن�ساأت 

فيلمها الأول »ل للحل ال�ست�سالمي« عام 

1969 الذي ي�سور المظاهرات المناوئة 
واأتبعته  ع��م��ان،  ف��ي  روج����رز  ل��م��ب��ادرة 

»بالروح  فيلم  باإنجاز   1970 العام  في 

بالدم«. وقد قامت وحدة اأفالم فل�سطين 

 1973 ال��ع��ام  وف��ي  فيلمًا.   15 ب��اإن��ت��اج 

بتاأ�سي�س  اأفالم فل�سطين  �ساهمت وحدة 

واإن�ساء ال�سينما الفل�سطينية.

وقد  الفل�شطينية:  ال�شينما  جماعة   -2
التنظيمات  ك��اف��ة  اأع�����س��اء  �سملت 

ال��ع��رب.  التقدميين  وال�سينمائيين 

واأنتجت هذه الجماعة فيلمًا واحدًا هو 

»م�ساهد من الحتالل في غزة«.

الفل�شطينية:  ال�����ش��ي��ن��م��ا  م��وؤ���ش�����ش��ة   -3
فيلمًا  الع�سرين  ي��ق��ارب  م��ا  اأن��ت��ج��ت 

ال��ج��رائ��د  م��ن  وع����ددًا  ت�سجيليًا 

ال�سينمائية.

4- دائ����رة االإع�����ام وال��ث��ق��اف��ة: 
فيلمًا   15 ح��وال��ي  واأنتجت 

وث�����الث�����ة م�����س��ل�����س��الت 

تلفزيونية.
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ل���اإن���ت���اج  ����ش���ام���د  م���وؤ����ش�������ش���ة   -5
ثالثة  اأن��ت��ج��ت  ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي: 

اإخ�����راج غالب  اأف����الم م��ن 

و»يوم  »المفتاح«  هي  �سعث 

الأر�س« و»غ�سن الزيتون«.

للجبهة  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة   -6
ال���������ش����ع����ب����ي����ة ل���ت���ح���ري���ر 

تاأ�س�ست  ف��ل�����ش��ط��ي��ن: 

عدد  وبلغ   ،1970 عام 

اأفالمها حتى عام )1982( 

13 فيلمًا ت�سجيليًا بالإ�سافة 
اإل��ى فيلم روائ��ي واح��د هو 

»عائد اإلى حيفا«.

التابع  والفوتوغراف  ال�شينما  ق�شم   -7
ل��ل��ج��ب��ه��ة ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ل��ت��ح��ري��ر 

ثم  م�ستقاًل  ق�سمًا  ك��ان  فل�شطين: 

اأنتج  المركزي.  لالإعالم  تابعًا  اأ�سبح 

حجار  رفيق  اأخرجها  اأف���الم،  �سبعة 

وعدنان مدانات ومحمد توفيق.

الفل�سطينية  ال�سينما  اإن  نقول  اأن  يبقى 

ح��اول��ت  ف��اإن��ه��ا  توا�سعها  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى 

الحتالل  �سد  المقاومة  حركة  ت�ساند  اأن 

ال�سعب  مظلومّية  اإي�����س��ال  ف��ي  ال�سهيوني 

الفل�سطيني، كما في مقارعة هذا العدو، في 

المجالت الثقافّية والإعالمّية كما الع�سكرّية. 

�سدى  وق�سّيتها  فل�سطين  مو�سوع  لقي  وقد 

والعالميين  العرب  المخرجين  عند  كبيرًا 

فاأنتجوا واأخرجوا عدة اأفالم تحاكي الق�سية 

الإن�سانّية لل�سعب الفل�سطيني.

والق�سية  ال�سهيونية  *ال�سينما 
الفل�سطينية

ال�سينما  تعتمد ال�سهيونية في ميدان 

اأ���س��ال��ي��ب وو����س���ائ���ل م��خ��ت��ل��ف��ة وم��ب��ت��ك��رة 

خالل  من  العالمي  العام  ال��راأي  لت�سليل 

ا���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة داخ����ل ال��ك��ي��ان 

م�ساحة  على  تمتد  وخ��ارج��ه،  ال�سهيوني 

مناورات  وت�ستخدم  العالم،  من  وا�سعة 

مدرو�سة وتقنّيات متطورة، ولهذا اأوجدت 

اإلى  تكون  ما  اأق��رب  �سينمائية  موؤ�س�سات 

بلدان  م��ن  ع��دد  داخ���ل  الر�سمي  ال�سكل 

العالم.

دخلت  الثمانينات  عقد  ب��داي��ة  وم��ع 

الخ��ت��راق  مرحلة  ال�سهيونية  ال�سينما 

العالمية  ال�سينما  لمهرجانات  الكبير 

المبا�سرة،  وغير  المبا�سرة  وال�سيطرة 

حاولت السينما الفلسطينية 
أن تساند حركة املقاومة ضد 

االحتالل الصهيوين

قضايا معاصرة
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على �سركات الإنتاج ال�سينمائي، وبخا�سة 

�سينمائّية  اأف���الم  لتحقيق  ه��ول��ي��وود،  ف��ي 

وتلفزيونّية لخدمة اأغرا�س ال�سهيونّية في 

على  التوراتي(  اليهود  )حق  اإلى  الدعوة 

اأر�س فل�سطين ولتحقيق التغطية المطلوبة 

الأر���س  ح�ساب  على  عدوانية  عملية  لأّي 

العربية.

وتــ�ــســويــه  الـــتـــاريـــخ  *ت�سخير 
المقاومة

كانت  الأول���ى  العالمية  ال��ح��رب  بعد 

هناك الأ�سرطة التاريخية مثل: »بن هور« 

الع�سر«  و»ال��و���س��اي��ا  ودل��ي��ل��ة«  و»�سم�سون 

بعد،  فيما  الناطقة  ثم  ال�سامتة  باأجزائه 

الإمبراطورية  و»�سقوط  خ��ان«  و»جنكيز 

و»بارابا�س«  ال�سم�س«  و»ملوك  الرومانية« 

وغيرها.

هذه  �سمن  ال�سهيونية  اعتمدت  وقد 

النوعية من الأفالم على ناحيتين: االأولى: 

ا�ستخدام الق�س�س الدينية الماأخوذة من 

يخدم  بما  وتف�سيرها  المقد�سة  الكتب 

ت�سخير  والثانية:  ال�سهيونية،  الأه��داف 

التاريخ وتزييفه وتوظيفه ل�سالح )ال�سعب 

المختار(.

بالق�سية  العالمي  الهتمام  تنامي  مع 

التحرير  منظمة  وت��ح��رك  الفل�سطينية 

الم�سلح  الكفاح  مرحلة  وبدء  الفل�سطينية 

الفل�سطيني، ظهرت �سل�سلة من الأ�سرطة 

المقاومة  ���س��ورة  لت�سويه  كر�ست  ال��ت��ي 

الأ����س���ود«،  »الأح�����د  م��ث��ل  الفل�سطينية 

و»رازوباد« و»عملية عنتيبي«.

»عر�س  الت�سعينات  اأف���الم  اأب���رز  م��ن 

الجليل«، وهو فيلم روائي لمي�سيل خليفي، 

و»الزواج المخالف في الأرا�سي المقد�سة« 

وهو وثائقي للمخرج نف�سه عام 1985. 

ال�سينما  عن  ذك��ره  اأوردن���ا  ما  كل  اإّن 

�سريعة  اإ�ساءة  �سوى  يكن  لم  ال�سهيونية 

تحتل  اأن  حاولت  �سينما  حول  ومخت�سرة 

مكانًا لها في اأجواء ال�سينما العالمية ب�سكل 

التاريخ  ت��زّور  اأن  حاولت  كما  ووق��ح  فظ 

كالفل�سطيني  ع��ري��ق  �سعب  م��ن  لتجعل 

الأرا�سي  بين  متفرق  �سعب  �ستات 

مكانه،  لتحتل  والعالمية  العربية 

وت�����س��وه ����س���ورة ح�����س��ارت��ه في 

مزيفًا  وطنًا  لها  لتبني  العالم 

بالمجازر  ح��اف��اًل  وت��اري��خ��ًا 

والماآ�سي الإن�سانية.
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يا نف�ش!
لزم  وم��ن  َم��ذّم��ة،  اكت�سب  رّم���ة،  اأح��ق��ر  وم��ن  �سكرًا،  منع  ب���ّرًا،  منع  م��ن   

ال�ستقامة، لم يعدم ال�سالمة، ومن اأُعطي التوبة لم ُيحرم القبول، ومن اأخل�س 

فعلى  ال�سر  فعل  ومن  بداأ،  فبنف�سه  الخير  فعل  ومن  الماأمول،  يعدم  لم  العمل 

نف�سه اعتدى. واعلمي: اأنه لم ي�سع امروؤ ماله في غير محله، اأو معروفه في غير 

اأهله، اإّل حرمه اهلل حمدهم، وكان لغيره وّدهم.

يا نف�ش!
ا�ستكثر مما  ا�ستكثر منها  يوؤمنه، ومن  ا�ستكثر مما  الدنيا  ا�ستقّل من  من 

]باطنه[،  جّوانيه  اأ�سلح  ومن  مراعيه،  طابت  م�ساعيه،  ح�سنت  ومن  يوبقه، 

اأ�سلح اهلل بّرانيه ]ظاهره[، ومن َكُثر تعّديه، كثرت اأعاديه، ومن طالت غفلته، 

تعّجلت هلكته، ومن اأح�سن العمل ح�سنت له المكافاة، ومن ن�سح فيه ن�سحته 

المجازاة، ومن اأطاع هواه، باع اآخرته بدنياه.

يا نفس... أفضل 
المعروف إغاثة الملهوف

ال�سيخ تقي الدين اإبراهيم الكفعمي

نصوص تراثية
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يا نف�ش!
عن  �سال  الجنة  اإل��ى  ا�ستاق  وم��ن  ال��خ��ي��رات،  اإل��ى  ت�سارع  الخير  ت��رّق��ب  م��ن 

ال�سهوات، ومن اأ�سفق من النار اجتنب المحرمات، ومن اأحب الدار الباقية لها عن 

اللذات، ومن عرف قدر نف�سه لم يهنها بالفانيات، ومن خاف العقاب ان�سرف عن 

ال�سيئات، ومن لم يقدم اإخال�س النية في الطاعة لم يظفر بالمثوبات، ومن اأ�ّس�س 

اأ�سا�س ال�سر اأ�ّس�سه على نف�سه، ومن �سلَّ �سيف البغي عمد في راأ�سه.

يا نف�ش!
من �ساور ذوي النهى والألباب، فاز بالنجح وال�سواب، ومن كتم مكنون راأيه، 

عجز طبيبه عن �سفائه، ومن اأ�سّر على ذنبه، اجتراأ على �سخط ربه، ومن اأكثر من 

ِذكر الآخرة قّلت مع�سيته، ومن كرمت عليه نف�سه هانت عليه �سهوته، ومن اعتمد 

على الدنيا فهو محروم، ومن جمع الحر�س والبخل فقد ا�ستم�سك بعموَدي اللوؤم.

يا نف�ش!
من لم يجهل قلياًل لم ي�سمع جمياًل، ومن لم يداو �سهوته بالترك لها لم يزل 

يدرك  لم  فوقه  َمْن  يدار  َلم  ومن  ينل حاجته،  لم  دونه  َمْن  يدار  لم  ومن  علياًل، 

اأن يو�سع  اأو�سع اهلل عليه نعمة وجب عليه  بغيته، ومن مدحها، فقد ذبحها، ومن 

النا�س اإنعامًا، ومن زاده اهلل كرامة فحقيق به اأن يزيد النا�س اإكرامًا.

يا نف�ش!
َمْن لم ي�سحبك معينًا على نف�سك ف�سحبته وبال عليك اإن علمت، ومن مدحك 

بما لي�س فيك فهو ذّم لك اإن عقلت، ومن اأطلق طرفه جلب حتفه، ومن كثر قنوعه 

قّل خ�سوعه.

يا نف�ش!
اإف�ساد المعاد، ومن كمال الحماقة  اإ�ساعة الحقوق، ومن الف�ساد  من العقوق 

غلبة  الم�سائب  اأ�سد  ومن  النعم،  وف��ور  النعم  كمال  ومن  الفاقة،  في  الحتيال 

الجهل، ومن اأف�سل المعروف اإغاثة الملهوف، ومن اأف�سل الإح�سان الإح�سان اإلى 

الأبرار، ومن اأف�سل الأعمال ما اأوجب الجنة واأنجى من النار.

يا نف�ش!
ما ندم من ا�ستخار، وما �سّل من ا�ست�سار، وما افتقر من ملك فهمًا، ول مات 

من اأحيا علمًا، وما اأح�سن العفو مع القتدار، وما اأقبح العقوبة مع العتذار، وما 

اأقبح بالإن�سان ظاهرًا موافقًا، وباطنًا منافقًا، وما من �سيء يح�سل به الأمان، اأبلغ 

من اإيمان واإح�سان.
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1 - الفتنة اإن وقعت ل ت�سيب الَظَلمة وحدهم، واإنما ت�سيبهم وت�سيب الرا�سين 
بعملهم، ال�ساكتين عنهم اأي�سًا. ]در�س )4( – 1981[.

2 - اإّن الوحدة تبنى في الم�سجد، بينما تتوّلد التفرقة في اأماكن الظالم. ]جمعة - 
.]1983

3 - ارتفع �سوت القائد الإمام الخميني } محررًا وموحدًا على قاعدة الإ�سالم، 
وعلى الأ�س�س التي اأر�ساها �سيدنا محمد بن عبد اهلل P، وعلى �سفاف اأنهر 

غر�سة  بها  لتروى  اأجيال؛  مدى  على  الإ�سالم  اأمة  نزفتها  التي  والدم  ال�سهادة 

بقلوٍب لهفة  النور  تتلّقف هذا  الإ�سالمية  ال�سعوب  فاأخذت  والوحدة،  التوحيد 

اأخرى بالًل و�سهيبًا  راأينا مرة  ولقد  والوطن.  واللون  العن�سر  تتجاوز حدود 

الظافرة  الم�ست�سعفين  م�سيرة  بدء  ليعلنوا  يلتقون؛  و�سمية  وعّمارًا  ويا�سرًا 

على طريق اهلل، وعلى خّط الهدى. ]منا�سبة – 10.4.1983[.

لأنَّها �سرط  الوحدة،  اأدق معاني  تعبير عن  القلوب هي  بين  الألفة   -  4
مهم وعظيم من �سروط الن�سر الذي ن�سبو اإليه، فبها يجب اأن تتحقق 

فقطعة.  وقطعة  فخيطًا،  خيطًا  ب�سنعها  معنيون  جميعًا  واأنتم  الوحدة، 

]منا�سبة – 10.4.1983[.

5 - اإّن م�سكلة وحدة ال�سعوب التي تلتقي على غير حب اهلل تعالى، هي 
قائم  اتحادها  اأو  لقاءها  لأنَّ  الزوال،  �سريعة  واإلفتها  اتحادها  اأن 

على م�سلحة، ول بد لهذه الم�سلحة اأن تنتهي. 

]جمعة – 15.4.1983[.

الشهيد الشيخ راغب حرب:

قال في الوحدة
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اإلى تحقيق الن�سر على الأعداء، واهلل  - الوحدة هي الأ�سا�س، وهي الطريق   6
تعالى يحب الذين يعملون في �سبيله، وفي �سبيل الم�ست�سعفين؛ الأ�سداء على 

الكفار، الرحماء فيما بينهم. ]مقابلة – 7.5.1983[.

7 - الوحدة يجب اأن ُت�سان، واأن ُتبنى على كل �سعيد، وفي كل منطقة، وفي كل 
زاوية، ويجب اأن اأ�سهم اأنا في و�سع اأ�س�سها على الأر�س، وعندئٍذ نثبتها في 

بيوتنا واأزقتنا و�سوارعنا بالقول والعمل. ]جمعة – 8.7.1983[.

وحده،  ق��درة اهلل  اإل��ى  واحتكموا  قلياًل،  وت��ح��اوروا  اأم��ورك��م،  كل  في  فكروا   -  8
وحدة  اإلى  يدعو  القراآن  فاإّن  اهلل،  واتقوا  وتما�سكوا،  وتوّحدوا  تحالفوا،  ثّم 

الأتقياء. ]جمعة - 1983[.

9 - اإّن هذه العّزة التي بين جنباتنا هي من وحدة موقفنا، ومن اعت�سامنا بحبل 
اهلل. تتجّلى وحدة الأتقياء في طاعة اهلل، واللتزام بالحكم ال�سرعي، والإيمان 

بقيادة المهدي |، ويجب على كل اإن�سان اأن ي�سهم في هذه الوحدة، فهي 

نتاج الأمة. ]در�س – 29.1.1984[.

10 - اأيها الإخوة، نحن ن�سعر في هذه الفترة باأن وحدة الموقف 
ووحدة الكلمة هما اأمران �سروريان، من اأجل دنيانا، ومن 

الوحدة  اأن  اأي�سًا  نعي  اأن  بد من  ولكن ل  اآخرتنا،  اأجل 

يل.  ال�سَّ كغثاء  غثار  هي  التقوى  على  ُتبنى  ل  التي 

]جمعة – 10.10.1984[.

 قائدنا هو 

المهدي|، وله نائبه في 

غيبته، وقانوننا هو الحكم ال�سرعي، 

فالحرام هو ما حّرم اهلل، والحالل هو ما 

اأحّل اهلل، ومركزنا م�سجدنا، فهو بيت اهلل. 

هذه هي عنا�سر وحدتنا. 

]جمعة – 20.11.1981[
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*الحاج عماد مغنية في عيون االأ�سدقاء
اإّل بالإيمان: الإيمان بق�سّيته  - »ل تف�سير لالأ�سطورة التي ا�سمها عماد مغنية   1
�سلمان/  ]طالل  الأف�سل«.  الغد  وفي  الحرية  في  وحّقه  و�سعبه  وطنه  ق�سّية 

ال�سفير/ 14.2.2008[.

للمجتمع،  لالإن�سان،  النت�سار  التربوّي،  الجانب  النت�سارات هو  »المطلوب في   -  2
النت�سارات التي حّققها عماد مغنّية هي انت�سارات مكّوناته ال�سخ�سّية والنف�سّية، 

النت�سارات الع�سكرّية تبقى �ساهدًا تاريخيًا ومعنويًا، ولكن �سخ�سّية الحاج عماد 

الإن�سانّية والنف�سّية تبقى المدر�سة الحّية...«. ]ال�سيد اإبراهيم اأمين ال�سيد[.

3 - »... في الحقيقة اأريد اأن اأقول اإنه كان م�سيطرًا على نف�سه بكل ما للكلمة 
الوقت  في  يكون  اأن  والقبول  بب�ساطة  نف�سه  اإدارة  ي�ستطيع  وكان  معنى  من 

نف�سه منّفذ اأعلى الإجراءات دون اأن تن�سب اإليه هذه الأعمال مطلقًا اأو اأن 

]وزير الدفاع  يت�سّرف بطريقة توحي لالآخرين بارتباط هذا الأمر به«. 

الإيراني: دهقاني[.

ة، كان رجاًل �سرّيًا يعمل  ة، جاذبّية خا�سّ 4 - »كان �ساحب كاريزما خا�سّ
ال�سفات  كّل  اأّي  �ساعقًا،...  مفاجئًا،  ربانيًا،  اأي�سًا  كان  الأر���س،  تحت 

كان  الأ�سطورة..  حدود  يالم�س  يكاد  بطاًل  ما  �سخ�س  من  ت�سنع  التي 

]ال�ساعر محمد علي �سم�س الدين/ قناة المنار/  ا�سمه عماد مغنية«. 

برنامج �سباح المنار 14.2.2012[.

علنت ولدته يوم 
ُ
5 - »هو من النماذج القليلة في العالم الذي اأ

موته«. ]ال�سحافي ن�سري ال�سايغ[.

الشهيد القائد »رضوان« 

في عيونهم
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*الحاج عماد مغنية في عيون االأعداء
1 - »فلنعترف بالحقيقة... مغنية كان عبقريًا. ل يمكن نفي هذا عنه. بالن�سبة 
اإليه لم يكن هناك �سيء ل ي�ستطيع الو�سول اإليه في لبنان... كل �سخ�س وكل 

مكان«. ]بوب بار - عميل �سابق ل� �سي اآي اأي في بيروت[.

2 - »... بالتاأكيد، لقد عمل مع مجموعة �سغيرة جدًا من الأ�سدقاء الموثوق بهم، 
رجل  هو  الرجل  هذا  اأن  فهمنا  اأ�سا�سية.  بطريقة  الحذر  �سديد  رج��اًل  وك��ان 

مركزي جدًا، واأن الم�سَّ به �سيوؤدي اإلى ت�سرر المنظمة نف�سها واإلى جعله يدفع 

ثمنًا عن اأمور كثيرة قام بها �سدنا«. ]م�سوؤول �سابق في موؤ�س�سة العدو الأمنية[.

3 - »... لقد جمع بين الذكاء والمعرفة والقدرة المهنية وال�سجاعة والقدرة على 
التخطيط والندماج في المنطقة، لذلك، فاإنه من م�ستوى اآخر، من م�ستوى 

]بطل  »ترومبلدور«  كاأنه  كان  انعكا�سه  لكن  مك�سوفًا،  يكن  لم  مغنية  مغاير. 

اأو  يهودي[. من مدة اإلى مدة كان ينبثق فجاأة خبر ما باأنه هنا اأو هنا 

هنا... هذا اإ�سافة اإلى اأنه نجح في تغيير مظهره«. 

]�سبتاي �سابيط - الرئي�س الأ�سبق للمو�ساد[.

4 - »... هذا يخيفني بع�س ال�سيء، وهو ل يزال يخيفني. لم يكن 
كجزء  الإرهاب  ا�ستخدم  ا�ستراتيجيًا  كان  بل  مخربًا،  مغنية 

من ا�ستراتيجيته«. ]دايفيد بركاي - م�سوؤول �سابق في وحدة 

ا�ستخبارات العدو/ 3.2.2011[.

 »اإّن رجاًل كال�سهيد 

الكبير عماد مغنية الذي بذل 

حياته في �سبيل اهلل وتخّلى عن كافة 

الماديات الدنيوّية في �سبيل الدفاع عن 

المظلمومين ومقارعة الظلم وال�ستكبار، 

مثل هوؤلء الرجال هم ذوو  قيمة عالية 

وتنحني لهم �سمائر الب�سرية كّلها«. 

/ ر�سالة  ]الإمام الخامنئي
التعزية/15.2.2008[
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�سبيه العبا�س في �سهادته

ر�سول  يابن  المقاوم،  المجاهد  ال�سيد  اأّيها  �سّيدنا،  يا  بك  فزنا 

اهلل. اأقول لك وعند جثمانك الطاهر ما قاله �سيدنا الح�سين بن علي

Q عند جثمان اأخ�يه العّبا�سQ: »الآن انك�سر ظهري، وانقط�ع 

رجائي، وقّلت حيلتي«.

اإّن �سيدنا العّبا�س)ر�س( لم يمت، فمن كّل قطرة دم منه يثور ثائر 

جديد، فانتظروا وترّقبوا ما كتبه اهلل للظالمين من الذل والخزي. 

الم�سيبة لي�ست م�سيبة ال�سعب اللبناني اأو م�سيبة حزب اهلل، بل 

هي م�سيبة الإ�سالم والم�سلمين، م�سيبة الثائرين والمحرومين، واإّنا 

هلل واإّنا اإليه راجعون.

)اآية اهلل جنتي في ت�شييع ال�شيد عبا�ش}(

�سماوات اإلى اهلل ترفع

بنع�سه ت��م��وج  راح����ات  ُترفُعم��ح��ّف��ة  اهلل  اإل��ى  ���س��م��اوات  ك���اأّن 

ع��ل��ٌي اإل����ى اأح��ت��اف��ه��ا ت��ت��داف��ُعح�سود من �سالة للجهاد يوؤمها

لغير جنوب واأنت منه المواجعوتاأبى ي�سير النع�س فيك مكّبرًا

دماوؤك ل زال الح�سين مقاتاًل
ُ
ولحمك ل زالت تذود الأ�ساجع 

جبينك ع�سق القد�س ما اأنت راكُعوير�سم لالأجيال في طّيب الثرى

اأه��ّل��ت��ه��ا م��م��ا ت����ذوب خ��وا���س��ُعفاإن قمت قامت لل�سالة ماآذن

المراجُعوا�سمع عبر الدهر فيك واجتهد ت�ستمّد  لمنها  وتلك 

اإنما كاجتهادك  اجتهادي  مواقُعواأنا  وال��غ��رام  فينا  اهلل  اأرى 

ال�شاعر مظفر النواب

الُمكلَّل بالصدق
رثاء  في سيد شهداء المقاومة اإلسالمية

مناسبة /القادة الشهداء
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العالمة المجاهد 

الذي ل يعرف الكلل والملل، 

والقائد الم�سحي لحزب اهلل في 

لبنان. رحمة اهلل على ه�ذا العاِلم الرباني 

ال�سجاع والمخل�س والواعي، ه�ذا ال��س�ي�د 

ال�ع��الي المقام الذي مزج العلم بالعمل، 

وتكلل بال�سدق والت�سحية والفداء. 

االإمام القائد ال�شيد الخامنئي {

نفثات مريد اإلى مراده

يبقى ال�سيد عبا�س، مهما تباعد الزمن، المعلم والقائد والدليل والمنارة 

والولي. ن�ستاق اإليه، وكيف ل ن�ستاق اإليه؟ وكيف ل ي�ستاق الحبيب اإلى حبيبه، 

والولد اإلى اأبيه، والتلميذ اإلى اأ�ستاذه، والمريد اإلى مراده، والأني�س اإلى اأني�سه؟

للنا�س، خ�سو�سًا للفقراء، نتعلم الحب  التوا�سع  ال�سيد عبا�س نتعلم  من 

في  وال�سدة  والق�سوة  ال�سالبة  نتعلم  الوقت،  نف�س  وفي  والرحمة،  والحنان 

مواجهة الغزاة والطامعين والم�ستكبرين. من ال�سيد عبا�س تعلمنا ونتعلم كيف 

كل  الآخ��رة  تكون  كيف  نتعلم  عبا�س  ال�سيد  من  بالبت�سامة.  الم�سيبة  نواجه 

الواحد منا ابن  ال�سيد عبا�س نتعلم كيف يكون  هّمنا ون�سعى لها �سعيها. من 

البقاع والجنوب ولبنان  ابن  ال�سيد عبا�س  واأمته كلها، كما كان  �سعبه ووطنه 

كله، فال مكان لالأنا ول لل�سخ�س ول للعائلة ول لالأ�سحاب، فالكل فداه، وما 

ولكن معه  الكبير،  المو�سوي  اأ�ستاذنا  نتعلم من  ونبقى  نتعلم  ما  واأعظم  اأكثر 

تبقى الو�سية ويح�سر الحلم ويقترب الن�سر الم�سمخ بدماء ال�سهداء.

جئتك �سيدي ومعلمي واأبي وقائدي في هذا اليوم اأحمل في و�سيتك دمًا 

المحزن  رحيلك  يوم  في  لك  واأق��ول  الجنوب،  من  ودم��ًا  البقاع  من 

اأوفياء بالدم واأنت تعلم واأنا اأعلم اأن  والأليم: اأ�سحابك ما زالوا 

الواحد منا يا �سيد لن يفي بعهدك اإل عندما يوّقع على و�سيتك 

بدمه ويلحق بك.

من كلمة ل�شماحة ال�شيد ح�شن ن�شر اهلل )حفظه اهلل( 

في الذكرى ال�شنوية لل�شهيد في عام 1998.
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ر الُمْخِبتين بالجنة: وبشِّ
زرارة بن أعين أفقه الرواة
ال�سيخ تامر حممد حمزة

عن ابن اأبي عمير عن جميل بن دّراج، قال: »�سمعت اأبا عبد 

المتوا�سعين[   – ]الخا�سعين  المخبتين  ر  َب�سِّ Qيقول:  اهلل 

بالجنة: بريد بن معاوية العجلي، واأبا ب�سير ليث بن البختري 

المرادي، ومحمد بن م�سلم، وزرارة، اأربعة نجباء، اأمناء اهلل على 

حالله وحرامه، لوال هوؤالء انقطعت اآثار النبوة  واندر�ست«)1(.

�سرف  ن��ال��ت  اأرب����ع  �سخ�سيات  ه��ي 

المع�سوم  عند  وال�سدق  الوثاقة  �سهادة 

النبّوة.  اآث��ار  على  الحفاظ  Qو�سرف 

في هذا العدد �سنبداأ الحديث عن »زرارة 

بن اأعين« على اأن يليه َمْن ذكرهم الحديث 

تباعًا في الأعداد القادمة.

*زرارة بن اأعين
ه��و ع��ب��د رب���ه ب��ن اأع��ي��ن ب��ن �سن�سن 

لّقب  وق��د  ال��ك��وف��ي.  ب��ال��ولء،  ال�سيباني 

قديمًا  ال���س��م  ب��ه��ذا  وا�ستهر  ب������»زرارة« 

 .
)2(

علي واأب��ا  الح�سن  اأب��ا  وُيكّنى  وحديثًا، 

ج�سيمًا،  و�سيمًا،  كان  زرارة  اأّن  روي  وقد 

وعلى  الجمعة  اإل��ى  يخرج  وك��ان  اأبي�س، 

�سجادة،  عينيه  وبين  اأ�سود  برن�س  راأ�سه 

النا�س �سماطين  له  وفي يده ع�سا فيقوم 

لح�سن  اإل���ي���ه  ي��ن��ظ��رون  )م�����س��ط��ّف��ي��ن( 
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عّده الطوسي والربقي يف 
أصحاب الباقر، والصادق، 

R والكاظم

وُذك��ر   .
)3(

طريقه عن  رج��ع  فربما  هيئته 

في  ك��ان  من  ومنهم  ال��ذك��ور،  من  �ستة  له 

فم�سهورون،  اإخ��وت��ه  واأم���ا  ال���رواة.  ع��داد 

واأولدهم  واإخوته  لزرارة  وكان  معروفون. 

ولهم  وت�سانيف...  واأ�سول  كثيرة  روايات 

الح�سين ومحمد بن  بن  رواي��ات عن علي 

ذكر  وقد   .R محمد  بن  وجعفر  علي 

ال�سدوق  ال�سيخ  عن  الفهر�ست  كتب  في 

البن اأنه راأى كتابًا لزرارة في ال�ستطاعة 

148ه� على  �سنة  وفاته  وكانت   .
)4(

والجبر

اأحد القوَلين، بعد �سهادة الإمام ال�سادق 

Qب�سهرين.

*زرارة اأفقه االأّولين
عّده الطو�سي في رجاله والبرقي اأي�سًا 

والكاظم  وال�سادق،  الباقر،  اأ�سحاب  في 

اأ�سحابنا  �سيخ  النجا�سي:  وق��ال   .R

فقيهًا،  قارئًا  كان  ومتقّدمهم،  زمانه  في 

اجتمعت  وق��د  اأدي��ب��ًا  ���س��اع��رًا،  متكّلمًا، 

فيما  �سادقًا  والدين،  الف�سل  خالل  فيه 

ت�سمية  في  الك�ّسي  العالمة  وق��ال  يرويه. 

الفقهاء من اأ�سحاب الإمامين اأبي جعفر 

الع�سابة  اجتمعت   :L واأبي عبد اهلل 

لهم  وانقادوا  الأولين  هوؤلء  ت�سديق  على 

بالفقه، فقالوا اأفقه الأّولين �ستة... واأفقه 

.
)5(

ال�ستة زرارة

*اأحب النا�س اإلّي اأحياًء واأمواتًا
يكون  اأن  لالإن�سان  الإلهي  التوفيق  من 

التوفيق  واأم��ا   .R البيت  لأه��ل  محبًا 

الإل��ه��ي الأع��ظ��م ف���اأن ي��ك��ون م��ح��ّل عناية 

يكون  واأن   ،R ال��ب��ي��ت  اأه���ل  وم��ح��ب��ة 

ع��ن��ده��م ك��ذل��ك ف��ي ح��ي��ات��ه وب��ع��د م��وت��ه. 

وزرارة  من هوؤلء الأفراد، فقد روى داود 

ال�سادق  الإم���ام  ق��ال  ق��ال:  �سرحان  ب��ن 

Q: اإن اأ�سحاب اأبي كانوا زينًا اأحياًء 

روى  وك��ذل��ك   .
)6(

زرارة منهم  واأم���وات���ًا 

الف�سل بن عبد الملك قال: �سمعت اأبا عبد 

اهلل يقول: اأحّب النا�س اإلّي اأحياًء واأمواتًا 

اأربعة، منهم زرارة. وكذلك روى علي بن 

اأ�سباط عن ابن زرارة عن الإمام ال�سادق 

اأح��ّب لك  واأن��ا واهلل  له:  Qفي ر�سالة 

في  الخير  ل��ك  واأح���ّب  الدنيا  ف��ي  الخير 

الآخرة، واأنا واهلل عنك را�ٍس فما تبالي ما 

.
)7(

قال النا�س بعد هذا

*اإذا اأردَت حديثنا فعليك بهذا
خال  وقد  مجل�س  في  زرارة  جل�س  فلو 

من كّل اأحد اإّل الإمام، لكان زرارة التلميذ 

الموؤدب مع اأ�ستاذه لنيل العلم. وهو نف�سه، 
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سمعت أبا عبد اهلل يقول: ما 
أجد أحداً أحيا ذكرنا وأحاديث 

أبي إّلا زرارة

لو كان في ذلك المجل�س وقد امتالأ حتى 

�سوى  اإل��ي��ه،  والمختلفين  ب����رّواده  ���س��اق 

الإمام، كان زرارة �سيخ المجل�س ووجهه، 

لي�سمعوا  عليه  ويزدحمون  حوله  يجتمعون 

ويدّل   .Q الإم��ام  من  �سمعوه  ما  منه 

ه�سام  رواه  م��ا  ال�سورتين  هاتين  على 

واهلل  اأ�سمع  ف��ق��ال:  زرارة  ع��ن  �سالم  ب��ن 

محمدQمن  بن  جعفر  من  بالحرف 

ال�سورة  واأم��ا   .
)8(

اإيمانًا به  ف��اأزداد  الفتيا 

عمير  اأب��ي  ب��ن  محمد  روى  فقد  الأخ���رى 

اأح�َسن  م��ا  دّراج:  ب��ن  لجميل  قلت  ق��ال: 

مح�سَرك واأزين مجل�سك، فقال: اإي واهلل 

بمنزلة  اإّل  اأعين  بن  زرارة  ح��ول  كنا  ما 

حتى   
)9(

المعّلم حول  الكّتاب  في  ال�سبيان 

اأننا نجد اأن الإمام Qكان ي�سير على 

بع�س اأ�سحابه بالرجوع اإلى مجل�س زرارة 

تعار�س  �سّيما حين  دينهم ل  لأخذ معالم 

الأخبار.

ومن ذلك ما ذكره الفي�س بن المختار 

 ،Q ال�سادق  الإم��ام  وهو في مح�سر 

فاأّوَلها  الكريم،  القراآن  من  اآية  ذكر  وقد 

الفي�س:  ل��ه  فقال   ،Q اهلل  عبد  اأب��و 

جعلني اهلل فداك ما هذا الختالف الذي 

بين �سيعتكم؟ قال: واأّي اختالف يا في�س؟ 

بالكوفة  حلقهم  في  لأجل�س  اإني  له:  فقال 

فاأكاد اأ�سك في اختالفهم في حديثهم... 

فقال اأبو عبد اهلل: اأجل كما ذكرت هو يا 

في�س، اإن النا�س اأولعوا بالكذب علينا حتى 

كاأن اهلل افتر�س ذلك عليهم ل يريد منهم 

غيره... وكلٌّ يحب اأن يدعى راأ�سًا، اإنه لي�س 

من عبد يرفع نف�سه اإل و�سعه اهلل، وما من 

عبد و�سع نف�سه اإل رفعه اهلل و�سّرفه، فاإذا 

اأردت  حديثنا فعليك بهذا الجال�س واأوماأ 

اأ�سحابنا  ف�ساألت  اأ�سحابه،  من  رجل  اإلى 

.)10(
عنه فقالوا: زرارة بن اأعين

ولـــواله  ذكـــرنـــا  اأحـــيـــا  *زرارة 
الندر�ست ال�سّنة

بحلول  ت�سرفت  التي  هي  مكانة  اأّي��ة 

زرارة فيها، وعليها مع تلك الثّلة الطاهرة 

التي غمرها الإمام بلطفه ومحّبته؟ فقد 

وحرامه  اهلل  حالل  على  الإم��ام  ائتمنها 
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ال�سي���د ( 1) الحدي���ث،  رج���ال  معج���م   

الخوئي، ج7 �س222.

 اأعي���ان ال�سيعة، الأمي���ن، ج7، �س46 ( 2)

نقاًل ع���ن فهر�س���ي الطو�سي وابن 

النديم.

 م.ن، نق���اًل ع���ن ر�سال���ة اأب���ي غال���ب ( 3)

الزراري.

 رجال النجا�سي، ترجمة زرارة.( 4)

م.����س، ( 5) الحدي���ث،  رج���ال  معج���م   

�س218.

 م.ن.( 6)

 م.ن.( 7)

 م.ن، ج7، �س222( 8)

 اأعيان ال�سيعة، م.�س، �س48.( 9)

م.ن.( 10)

 م�سم���ون الحديث ال���ذي رواه جميل ( 11)

ب���ن دّراج ع���ن الإم���ام ال�س���ادق 

Q، المعجم، ج7 �س225.

م.ن.( 12)

م.ن.( 13)

معج���م رج���ال الحدي���ث، م.�س، من ( 14)

كتاب العيا�سي.

اأعيان ال�سيعة، م.�س، �س49.( 15)

الهوام�س

حقًا.  �سره  وم�ستودع  علمه  عيبة  وكانت 

�سرف  �سوءًا  الأر���س  باأهل  اهلل  اأراد  اإذا 

ال�سيعة  ن��ج��وم  ه��م  ال�����س��وء،  عنهم  ب��ه��ا 

اأحياًء واأمواتًا وبهم يك�سف اهلل كّل بدعة 

المبطلين  انتحال  الدين  هذا  عن  تنفي 

الإم��ام،  عليهم  بكى  ثم  الغالين.  وتاأويل 

ولما �سئل عنهم قال: من عليهم �سلوات 

ابن  فعن   .)11(
واأمواتًا اأحياًء  ورحمته  اهلل 

الأقطع قال: �سمعت اأبا عبد اهلل يقول: ما 

اإّل  اأبي  واأحاديث  ذكرنا  اأحيا  اأحدًا  اأجد 

.
)12(

زرارة

عبد  بن  اإبراهيم  رواه  اآخر  خبر  وفي 

الحميد وغيره قال: قال اأبو عبد اهلل: رحم 

ونظراوؤه   زرارة   لول  اأعين  بن  زرارة  اهلل 

.
)13(

Q لندر�ست اأحاديث اأبي

*زرارة في الجنة بغير األف
روى محمد بن م�سعود العيا�سي ب�سنده عن 

اأبو  لي  قال  قال،  زرارة  بكير عن  بن  عبد اهلل 

عبد اهلل Q: يا زرارة اإن ا�سمك في اأ�سامي 

اأهل الجنة بغير األف. قلت: نعم جعلت فداك، 

.
)14(

ا�سمي: عبد ربه ولكني لقبت بزرارة

اأورد محمد بن قولويه ب�سنده  وكذلك 

اأب��و  اأب��ي��ه، ق��ال  اأ�سباط ع��ن  ب��ن  اإل��ى علي 

اإذا   :Q جعفر  ب��ن  م��و���س��ى  الح�سن 

ح��وارّي  اأي��ن  مناٍد  ن��ادى  القيامة  يوم  كان 

ر���س��ول  اهلل  ع��ب��د  ب��ن  محمد  ]حوارّيو[ 
اأين  مناٍد:  ينادي  ثم  ق��ال:  اأن  اإل��ى  اهلل؟ 

حوارّي ]حوارّيو[ محمد بن علي؟ وحوارّي 

L؟  م��ح��م��د  ب��ن  ج��ع��ف��ر  ]وحوارّيو[ 
.

)15(
فيقوم...، وعّد جماعة فيهم  زرارة
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ن�سرين اإدري�س قازان

شهيد الدفاع عن المقدسات

محمد ديب سيد أحمد )علي الرضا(

اسم األم:  فاديا السيد أحمد  

محل وتاريخ الوالدة:  مجدل 

ترشيش 1991/1/1

الوضع االجتماعي: عازب  

رقم السجل: 15

تاريخ االستشهاد: 2013/5/22

ال�سغاِر  ق��ل��وب  م��ن  اأج��م��ل  ي��وج��د  ل 

ت�سرفاتهم  تترجمه  حبًا  ت�سمُّ  عندما 

الدنيا،  ي�ساوي  القليل  في�سيُر  البريئة، 

وهكذا كان محمد، عندما يعود من �سف 

الرو�سة، حاماًل في حقيبته ما احتفظ به 

�سباحًا،  له  و�سعته  الذي  ال��زاد  من  لأمه 

أمراء الجنة
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طول  ب�سبب  المقّدد  الخبِز  بقايا  فتاأكل 

الوقت.

لم يكن محمد كغيره من الأطفال، فقد 

المخاطرة  اإلى  دفعته  �سجاعٌة  فيه  برزت 

من  غيره  يخ�سى  التي  الألعاب  بع�س  في 

اإلى  دوم��ًا  و�سعى  فيها،  مجاراته  اأت��راب��ه 

وكاأنه  ليتخطاها،  جديدة  �سعوبة  ابتكار 

مراحل  هي  الحياة  اأن  �سغره  منذ  اأدرك 

ر لها. ت�سعُب �سيئًا ف�سيئًا وعليه اأن يتح�سّ

المدر�سة،  في  ذكاوؤه  لمع  الذي  الفتى 

���س��غ��ل��ت��ه، اأي�������س���ًا اه���ت���م���ام���ات ك��ث��ي��رة، 

في  وال��م�����س��ي  وال��م��ط��ال��ع��ة،  كالمو�سيقى 

الطبيعة. 

لمحمد  الم�ستمرة  الحركة  تترك  لم 

ق�����رارًا ي�����س��ت��ق��ّر ف��ي��ه، ف��ف��ي ال��ح��ي حيث 

الجيران  الهّمة  ه��ذه  �ساعدت  يقطنون، 

كثيرًا، فهو مبادر للم�ساعدة في كل �سيء 

الحي  ن�سوة  غبطت  حتى  وق��ت،  اأي  وف��ي 

اأن م�ساعدته لها  ه عليه، غير مدركات  اأمَّ

كانت دائمًا في اآخر الالئحة ممتثاًل مقولة 

ال�سيدة الزهراء O: الجار ثم الدار.

*رفيق هدًى
ك��ب��ر م��ح��م��د، وك���ب���رت م��ع��ه ه��ال��ُة 

باأفكاره  حرًا  �سخ�سًا  وكان  حوله،  التمّيز 

اأما  الأخالقية.  الحدود  وت�سرفاته �سمن 

في خوفهما  داأبهما  على  بقيا  فقد  وال��داه 

بمرافقة  ب���داأ  عندما  وخ�سو�سًا  عليه، 

وبع�سهم  دينيًا  ملتزم  بع�سهم غير  �سّبان 

عليه  فخ�سيا  �سوية،  غير  اأخالقه  الآخ��ر 

م��ن ���س��وء ال��رف��ق��ة، ول��ك��ث��رة م��ا لح��ق��اُه 

ذلك،  �سبب  عن  اأخيرًا  اأف�سح  باأ�سئلتهما 

ويحترمونه،  يحبونه  ال��رف��اق  ف��اأول��ئ��ك 

هدايتهم  على  ويعمل  فيهم،  ي��وؤّث��ر  وه��و 

وتهذيب نفو�سهم، واإنه من الخطاأ البتعاد 

عو�س  وتركهم  ال�سباب  م��ن  مثلهم  ع��ن 

م�ساعدتهم وجذبهم اإلى الطريق القويم، 

بعيد،  حدٍّ  اإل��ى  ذلك  في  محمد  نجح  وقد 

كان مبادراً للمساعدة يف كل 
شيء وكان يف أي وقت حتى 
ه عليه غبطت نسوة احلي أمَّ
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ما إن دّق نفري احلرب يف 
سوريا، حتى التحق حممد 

باملدافعني عن حرم السيدة 
O زينب

فهو ليُن العريكة، �سبوٌر حليم.

وال����ده في  اإل���ى ج��ان��ب  وق���ف محمد 

م��ح��ل ال��ع��م��ل ل��ل��م�����س��اع��دة اإل�����ى ج��ان��ب 

هند�سة  اخت�سا�س  في  الجامعية  درا�سته 

ال�سيء  ه��ي  التجارة  ولكن  الت�����س��الت، 

ال��وح��ي��د ال���ذي ل��م ي��ب��رع ب��ه، وك���اد كرمه 

كان  م��ا  لكثرة  وال���ده  ي���ورط  اأن  ال��زائ��د 

مت�ساهاًل ومت�سامحًا مع الزبائن.

ماًل،  جيبه  في  يترُك  ل  كريمًا  وك��ان 

قد  تعالى  فاهلل  �سيعطيه،  لمن  يحتاُر  بل 

المادية  واأح��وال��ه��م  عائلتهم،  على  م��ّن 

جيدة، فكان محمد يق�ّسم راتب تعاقده في 

المقاومة بينه وبين من هو اأحوج منه من 

رفاقه.

التعبئة  ب�سفوف  باكرًا  محمد  التحق 

كبَر،  فقد  الإ�سالمية،  للمقاومة  العامة 

منذ  حلُمه  بالمجاهدين  اللتحاق  و�سغُف 

لأجل  يبكي  عمره  من  الثالثة  في  كان  اأن 

كان  لأن��ه  الك�سافة  اإل��ى  وال��ده  ياأخذه  اأن 

وكثيرًا  طريقه،  تف�سي  اأي��ن  اإل��ى  ي��درك 

عملية  �سينفذ  اأن��ه  اأخ��وي��ه  اأم���ام  رّدد  م��ا 

احتالل  اإبان  ال�سهاينة  �سد  ا�ست�سهادية 

هذا  وبقي  للجنوب.  الإ�سرائيلي  ال��ع��دو 

العدو  ان�سحاب  بعد  حتى  ي��راوده  الحلُم 

الإ�سرائيلي.

*بين �سفوف المقاومة
ر�سميًا  الل��ت��ح��اق  محمد  اأراد  حين 

بالمقاومة، انتظر كثيرًا ريثما يقنع والدته 

را�سية  تكون  اأن  فقد حر�س على  بالأمر، 

عن خياره، وكان حينها في ال�سابعة ع�سر 

من عمره، وطوال فترة عمله -اإلى جانب 

عمله،  طبيعة  اأح��د  يعرف  ل��م  درا���س��ت��ه- 

وكان ظنُّ اأهله اأنه يعمل �سمن اخت�سا�سه 

في الحوا�سيب، ولكّن محمدًا الذي خ�سع 

لدورات ع�سكرية متعددة الخت�سا�سات، 

كان ع�سكريًا من ال�سف الأول.

�سوريا،  ف��ي  ال��ح��رب  نفير  دّق  اإن  م��ا 

حرم  عن  بالمدافعين  محمد  التحق  حتى 
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كان  كيف  وتذكر   ،O زينب  ال�سيدة 

واأهله يقومون اأ�سبوعيًا بزيارتها.

محمد  و�سع  وجهاده،  حياته  بموازاة 

ل  فكان  �سارمًا،  روحيًا  برنامجًا  لنف�سه 

بين  فتراه  �ساعتين،  اإّل  الليل  من  ينام 

وتفّكر حتى  ق��راآن ودع��اء  وق��راءة  �سالة 

اأنه �سار ينام كما يو�سع الميت في قبره، 

ي�سوم  وب���داأ  ال��ل��ح��وم،  اأك���ل  ع��ن  وامتنع 

مع  غرفته  وهجر  متتاليًا،  يومًا  لأربعين 

فخ�سي  الإزع���اج،  من  عليه  خوفًا  اأخيه 

اأهله عليه من الإرهاق، ولكن ما في قلب 

محمد من و�سال كان ما ل تدركه قلوب 

اأو عقول.

*�سياج الدم
مدير  من  اإج��ازة  بطلب  محمد  تقّدم 

الجامعة لي�سمح له بالغياب وخ�سو�سًا اأنه 

النهائية،  المتحانات  فترة  في  ذلك  اأراد 

مجتهد،  طالب  من  م�ستغربًا  طلبًا  وك��ان 

بادره  ال�سبب  عن  المدير  ي�ساأل  اأن  وقبل 

هم  الذين  ال�سباب  »اإن  بالقول:  محمد 

مثلي، ل مكان لهم اليوم اإل في ال�سام اأو 

بدًا من  المدير  الق�سير...« فلم يجد  في 

الموافقة على الغياب.

وكان غيابًا لي�س منه رجوع.. و�سهادة 

الهند�سِة �سبقتها �سهادٌة مباركة في اأر�ٍس 

�ُسّيج فيها الإ�سالم الأ�سيل ب�سياج الدم.
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التربية مهمة المجتمع:
 مركز األبحاث والدراسات التربوية -نموذجاً-

حتقيق: هبة عبا�س

يعاني العديد من االأهل والمربين في مجتمعنا من 

اآفات تربوّية بداأت تنخر في قوام �سلوك وت�سرفات 

اآفاق  على  الحا�سل  االنفتاح  مع  �سّيما  وال  اأبنائهم، 

و�سائط  عبر  اأوالدنــــا  اإلـــى  ت�سل  غريبة،  تربوية 

غياب  يـــوؤدي  وقــد  وغيرها.  االجتماعي  التوا�سل 

التخطيط الالزم لمناهج تربوية �سحيحة اإلى م�ساكل 

خطيرة توؤثر م�ستقباًل في جيٍل بكامله. ومن هنا تاأتي 

الحاجة اإلى موؤ�س�سات اأو مراكز اأبحاث ُتعنى بمقاربة 

النواحي  مــن  مجتمعنا  منها  يعاني  التي  الم�ساكل 

والمعالجات.  الحلول  وطــرح  والتعليمّية  التربوّية 

وكمثال على هذه المراكز مركز »االأبحاث والدرا�سات 

التربوّية« الذي اأ�س�سه ف�سيلة ال�سيخ المربي م�سطفى 

ق�سير العاملي M الذي ُعرف ب�سعيه الدائم لتطوير 

طرق التربية والتعليم.
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لما لها من تاأثير �سلبي على نفو�س وعقول 

الأطفال.

م�سكلة  من  تعاني  �سلمان  اأم  الحاجة 

يجل�س  ال��ذي  ولدها  عند  الزائد  الخمول 

ل�����س��اع��ات اأم�����ام ���س��ا���س��ة ال��ك��وم��ب��ي��وت��ر،  

الجتماعي  التوا�سل  »و�سائل  واأ�سافت: 

باد  الآي  واألعاب  اآب  ووات�س  اإنترنت  من 

�سيوعًا  التربوية  الم�ساكل  اأكثر  من  هي 

بين الأطفال، والعديد من الأهالي ي�سكون 

على  ال��ق��درة  ع��دم  ظ��ّل  في  خا�سًة  منها، 

وج��ود  ع��دم  ب�سبب  منها  الطفل  ح��رم��ان 

اأو  لالأطفال من منتزهات  ترفيهية  بدائل 

ن�ساطات ريا�سّية وغيرها«.

الم�ساكل  م��ن  �سغيرة  عينة  ه���ذه 

ال��ت��رب��وي��ة ال��ك��ث��ي��رة ال��ت��ي ي��ع��ان��ي منها 

اأطفالنا والتي ت�ستدعي درا�سات واأبحاثًا 

كيفية  اإل��ى  والتو�سل  الم�سكلة  لمقاربة 

مراكز  دور  ي��اأت��ي  هنا  م��ن  المعالجة، 

ومنها  المختلفة  ال��ت��رب��وي��ة  الأب���ح���اث 

التربوية  وال��درا���س��ات  الأب��ح��اث  مركز 

عمله  اآليات  على  ال�سوء  �سنلقي  ال��ذي 

واأهدافه. 

بقية اهلل ولالإ�ساءة على اأهمّية التربية 

في مجتمعنا و�سرورتها، التقت عددًا من 

الأهالي الذين تحّدثوا عن بع�س م�ساكلهم 

لها  كان  وبالمقابل  اأبنائهم،  مع  التربوية 

ح��دي��ث م��ع ن��ائ��ب ال��م��دي��ر ال��ع��ام لمركز 

الدكتور  التربوّية  وال��درا���س��ات  الأب��ح��اث 

الإع��الم��ي  وال��م�����س��وؤول  خليل  اأب���و  يو�سف 

ال�سيد حمزة مرت�سى للحديث عن اأهمية 

الن�ساط والدور الذي يقوم به المركز.

*م�ساكل تربوية
ي��ت��ح��دث ال�����س��ي��د اأب�����و ق��ا���س��م عن 

ت�سرفات ابنه العنيفة �سواء مع اأ�سدقائه 

البيت،  ف��ي  اإخ��وت��ه  م��ع  اأو  المدر�سة  ف��ي 

محيطه  تعاطي  على  �سلبًا  ي��وؤّث��ر  ب��ات  ما 

المدر�سة.  في  منه  ال�سكوى  وتزايد  معه، 

وي�ستغرب اأبو قا�سم ت�سّرفات ابنه موؤكدًا 

المنزل  في  العنف  ي�ستعمل  ل  ك��اأب،  اأن��ه، 

المتحركة،  الأف��الم  م�ساهدة  اأن  معتبرًا 

الف�سائّيات  تبثه  م��ا  اأو  الكرتون  اأف���الم 

اإلى  ابنه  ت�سّرفات  تحّول  اإلى  اأّدى  ما  هو 

�سرورة  على  م�سددًا  عدوانّية،  ت�سّرفات 

اإ�سدار قانون رقابة يمنع بّث اأفالم العنف 
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ــات  ــس ــدرا� وال االأبـــحـــاث  *مركز 
التربوية: البداية والتاأ�سي�س

خليل،  اأب���و  يو�سف  ال��دك��ت��ور  اأو���س��ح 

فكرة  اأن  للمركز،  ال��ع��ام  المدير  ن��ائ��ب 

وال��درا���س��ات  الأب���ح���اث  م��رك��ز  تاأ�سي�س 

ال��ت��رب��وي��ة ن�����س��اأت ع��ن��د م��ج��م��وع��ة من 

التربوّيين  �سين  والمتخ�سّ الباحثين 

م�سطفى  ال�سيخ  �سماحة  مقدمهم  وف��ي 

اأخذ على عاتقه هذا  الذي   M ق�سير 

اأهم  واأ�ساف: »من  له،  واأ�ّس�س  الم�سروع  

مراكز  وج��ود  �سرورة  التاأ�سي�س  اأ�سباب 

ال�ساأن  هو  التربوي  ال�ساأن  اإن  اإذ  اأبحاث، 

الح�سارات،  وبناء  الإن�سان  ببناء  المعني 

وحفظ الثقافات، وبالتالي كل مركز يعنى 

لأّي  خير  ظاهرة  هو  التربوية  بالأبحاث 

مجتمع اإن�ساني«.

وق���د م��ّي��ز ال��دك��ت��ور اأب����و خ��ل��ي��ل بين 

مفهومي التربية والتعليم مو�سحًا: »هناك 

في  والتعليم  التربية  مفهوَمي  بين  خلط 

كان  ل��ذا،  والإ���س��الم��ي.  العربي  مجتمعنا 

من الأهداف الأولى للمركز التركيز على 

من  كجزء  التعليم  وياأتي  التربية،  اأهمية 

العملية التربوية«.

 بداأ المركز ن�ساطه في الأول من �سهر 

ني�سان 2013، وي�سم 3 مديريات: مديرّية 

الأب���ح���اث ال��ن��ظ��رّي��ة، م��دي��رّي��ة الأب��ح��اث 

المناهج،  تطوير  وم��دي��رّي��ة  ال��م��ي��دان��ّي��ة 

ال�سعد  مختلف  على  ن�ساطاته  وت��ت��وزع 

التربوية.

إحدى سياسات املركز أن يكون 
جهة استشارّية للمؤسسات 

التعليمّية واملدارس مبوضوع 
املناهج الرتبوية واألنظمة
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*الن�ساطات التربوية
هذه  طبيعة  خليل  اأب��و  الدكتور  ل  ف�سّ

الن�ساطات قائاًل: »هناك اإ�سدارات لكتب، 

تربوّية  لموا�سيع  بحثّية  حلقات  اإق��ام��ة 

بلغ  وق��د  تربوية  دورات  واإق��ام��ة  مختلفة 

عددها تقريبًا اأكثر من 10 ندوات وحلقات 

بحثية، منها: دور و�سائل الإعالم في تربية 

 - بالقدوة  التربية   - القيم  على  الطفل 

المرتكزات المعرفية والفل�سفية للعمليات 

الإ�سالمية  التربية  فل�سفة   - التربوية 

على  ح��ال��ي��ًا  »نعمل  م�سيفًا:  وغ��ي��ره��ا«، 

الجامعي«  موؤّمل  »م�سروع  يدعى  م�سروع  

الجامعّية  الأب��ح��اث  ب��دع��م  يعنى  ال���ذي 

العمل  يتم  كما  وعلميًا،  م��ادي��ًا  التربوّية 

ة  مخت�سّ تربوّية  مجلة  اإن�ساء  على  حاليًا 

نعمد  كما  والأب��ح��اث،  الدرا�سات  هدفها 

اإلى تعريب بع�س الكتب التربوية الأجنبية 

ل �سيما الفار�سية، لال�ستفادة منها«.

ال���م���رك���ز، ب��ط��ب��ي��ع��ت��ه، ي��ت��وّج��ه اإل���ى 

�سين التربوّيين. هذا ما اأو�سحه  المتخ�سّ

الدكتور اأبو خليل واأ�ساف: »هناك اأن�سطة 

وجزء  واأهل،  معلمين  من  للمربين  تتوجه 

في  �سًا  تخ�سّ الأك��ث��ر  للفئة  يتوّجه  اآخ��ر 

اأن  المركز  �سيا�سات  واإح���دى  التربية. 

يكون جهة ا�ست�سارّية للموؤ�س�سات التعليمّية 

والمناهج  ال����روؤى  بمو�سوع  وال��م��دار���س 

للموؤ�س�سات  الداخلية  والأنظمة  التربوية 

التربوّية. كما اأننا ب�سدد التعاون مع وزارة 

التربية والتعليم بالإ�سافة اإلى الموؤ�س�سات 

التربوّية غير الر�سمية«.

وعن ال�سعوبات التي يواجهها المركز 

اأّكد الدكتور يو�سف: »اإننا نعي�س في مجتمع 

ل  التربوية  الم�ساكل  من  العديد  يعاني 

�سيما واأن هناك العديد من العنا�سر التي 

منها  التربوّية،  العملية  اإط��ار  في  تدخل 

الجتماعي،  والمحيط  والأهل،  المدر�سة، 

و�سائل  اأو  الف��ت��را���س��ي  ال��ع��ال��م  واأخ���ي���رًا 

الم�ساكل  وه���ذه  الجتماعية.  التوا�سل 

من  ال��ع��دي��د  ج��ه��ود  ت�سافر  اإل���ى  ت��ح��ت��اج 

�سّيما  ل  والتعليمية  التربوية  الموؤ�س�سات 

جهة  لأّي  يمكن  ل  حيث  منها،  الر�سمية 

رّبينا  ف��اإذا  العمل،  بهذا  القيام  بمفردها 

الوطنية،  الوحدة  مفاهيم  على  اأطفالنا 

والقيم الأخالقية، ونبذ الطائفّية، والعي�س 

اإلى  ن�سل  القيم  من  وغيرها  الم�سترك 

مجتمع معافى والعك�س �سحيح«.

اأ���س��ار  الم�ستقبلية  ال��خ��ط��ط  وع���ن 

الدكتور يو�شف اأبو خليل
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العلوم اإلنسانية ليست علومًا 
للفاشلني، بل هناك حاجة 

ماسة للمتخصصني يف هذا 
اجملال وهم قّلة حاليًا

يخطط  المركز  اأن  اإلى  خليل  اأبو  الدكتور 

تربوّية  عناوين  تحت  اأبحاث  على  للعمل 

ال�سمحاء،  الدينية  القيم  منها:  مهّمة، 

الوطنية  ال���وح���دة  ال��م�����س��ت��رك،  ال��ع��ي�����س 

ومحاربة الفتن الطائفية  والمذهبية. 

االإن�سانية  العلوم  *اخت�سا�س 
حاجة ما�سة في المجتمع

اأبو  يو�سف  الدكتور  الختام دعا  وفي 

�سين لاللتفات  خليل الطالب والمتخ�سّ

التربوية  �سّيما  ل  الإن�سانية،  العلوم  اإلى 

الحالي  بالواقع  عالقة  لها  والتي  منها، 

الإن�سانية  العلوم  اأن  موؤكدًا  لمجتمعنا، 

هناك  ب��ل  للفا�سلين،  ع��ل��وم��ًا  لي�ست 

هذا  ف��ي  للمتخ�س�سين  ما�سة  ح��اج��ة 

التوجه  وقلة  حاليًا،  قّلة  وه��م  المجال 

عافية،  دليل  لي�ست  الخت�سا�س  لهذا 

بال�ساأن  الهتمام  ع��دم  اأن  من  م��ح��ذرًا 

التي  ال�سلبية  الآث��ار  له  �ستكون  التربوي 

البعيد  المدى  على  و�ستظهر  ظهرت  قد 

على مجتمعنا واأولدنا.

*ن�ساط المركز االإعالمي
من جهة اأخرى ولالإطاللة على ن�ساط 

المركز اإعالميًا وخططه الم�ستقبلية كان 

لنا لقاء مع ال�سيد حمزة مرت�سى الم�سوؤول 

الإعالمي للمركز الذي اأو�سح اأن ال�سريحة 

�سواء  النخبوية  ال�سريحة  هي  الم�ستهدفة 

�سي  -التخ�سّ التربوي  بال�سّق  المعنيين 

التربوي  التعليمي-  بال�سّق  المعنيين  اأو 

للمركز  الإع��الم��ي  »ال��دور  اأن:  اإل��ى  لفتًا 

تجعل  �سيا�سات  �سمن  م��درو���س  دور  هو 

تقرير
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خالل  من  لالآخرين  تظهر  المركز  هوية 

الفكرية  وال���ن���دوات  البحثية   الحلقات 

الو�سائل  دع��وة  تتّم  والتي  بها  نقوم  التي 

الإ����س���دارات  اأو  لتغطيتها،  الإع��الم��ي��ة 

ت�سدر  التي  التخ�س�سّية  كالكتب  العلمية 

عن المركز حيث اأ�سدر المركز حتى الآن 

في  والتعليم  التربية  فل�سفة  اإ���س��داري��ن: 

الإ�سالم،  في  الطفل  عقوبة   – الإ���س��الم 

ت�سدر  التي  التربوية  الن�سرة  خالل  ومن 

عددًا   19 منها  اأ�سدر  وقد  �سهري  ب�سكل 

اإلى  الإ���س��ارة  »اأود  م�سيفًا:  الآن«،  حتى 

وال��ذي  للمركز،  الإل��ك��ت��رون��ي  الموقع  اأن 

عديدة  اأه��داف  له  قريبًا،  النور  �سيب�سر 

وباأن�سطته  بالمركز  التعريف  اأوًل،  منها: 

عن  الإع���الن  ثانيًا،  والفكرّية؛  التربوّية 

الأب��ح��اث  ونتائج  ال��ت��رب��وّي��ة  الإ����س���دارات 

وثالثًا،  مركزنا؛  عن  ال�سادرة  الميدانّية 

له  وم��ا  والبحثي  الكتبي  التفاعل  عملية 

المركز،  مع  ال�ست�سارات  بعملية  عالقة 

بالإ�سافة لتزويد و�سائل الإعالم  ببيانات 

المركز  اأن�سطة  عن  تقارير  اأو  اأخبار  اأو 

العديدة والمختلفة، كما نتوا�سل اأي�سًا مع 

ال�سلة،  ذات  الإلكترونية  المواقع  مختلف 

والمعنّية بال�ساأن التربوي«.

�سريع..  التكنولوجي  *التطور 
والم�سوؤولية م�ستركة

ول���ف���ت ال�����س��ي��د م��رت�����س��ى اإل�����ى اأن 

الإعالمي  الم�ستوى  على  حاليًا  العمل 

للتعريف  برو�سير  اإع���داد  على  من�سّب 

مو�سحًا  و�سيا�ساته،  وباأهدافه  بالمركز 

ال��ت��وا���س��ل  ال��م��رك��ز  ���س��ي��ا���س��ات  م��ن  اأّن 

والتربوية  التعليمية  الموؤ�س�سات  م��ع 

المختلفة  للتن�سيق معها، وال�ستفادة من 

اقتراحاتها في ما يخ�س ال�ساأن التربوي 

التربوية  الوثيقة  مرحلة  اإل��ى  للو�سول 

اإعداد  مرحلة  ذلك  بعد  ثم  الإ�سالمية، 

البرامج التربوّية.

اإلى  حمزة  ال�سّيد  اأ�سار  الختام،  في 

يواجهها  ال��ت��ي  ال��م��خ��اط��ر  اأه���م  م��ن  اأّن 

ومع  ال��وق��ت،  مع  ال�سباق  حاليًا،  المركز 

ال��ت��ط��ّور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي ال�����س��ري��ع، وو���س��ع 

المنا�سبة  التربوية  التكنولوجّية  البدائل 

لمختلف ال�سرائح العمرّية. وهذه م�سوؤولّية 

على  الجهود  ت�سافر  وتتطلب  م�ستركة 

والجتماعّية،  التربوّية،  ال�سعد  مختلف 

والإعالمّية، والجمعّيات الأهلّية والمجتمع 

المدني.

ال�شيد حمزة مرت�شى
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نبيلة حمزي

العمليات الجراحية:

ُيتّوجه األمل
يغادر المري�س الغرفة،  وتت�سارع دقات القلب معلنة البدء بالخطوات 

لها،  منا�سبًا  م�سممًا  ثوبًا  المري�س  يلب�س  حيث  العملية،  الإجراء  االأولى 

من  الطبي  بالطاقم  فقط،  والخا�ّس،  المغلق  الجزء  اإلــى  يدخل  بعدها 

اأطّباء وممّر�سين. ي�ستلقي المري�س على تلك الطاولة وتبداأ الممر�سات 

بتجهيزه من فتح وريد اإلى و�سل اأ�سالك تل�سق على ال�سدر، وملقط يو�سع 

في اأحد االأ�سابع. ويبداأ عمل طبيب التخدير باأ�سئلة تحاول رفع الخوف 

البادي على المري�س...

الصحة والحياة
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على  يظهر  ال���ذي  ال��خ��وف  ه��ذا  فهل 

يمكن  وك��ي��ف  م��ب��ّرر؟  ال��م��ر���س��ى  غالبية 

عّدة  ت�ساوؤلت  اإلى  اإ�سافة  منه؟  التخّل�س 

حملناها اإلى الدكتورة نوال حاّلل اأ�ستاذة 

النف�سّية  ب��الأم��را���س  ة  ومخت�سّ جامعّية 

والعقلّية. فدار بيننا الحوار التالي:

العمليات  ــن  م ــوف  ــخ ال *لماذا 
الجراحية؟

ي��خ��اف ال���ن���ا����س، ب�����س��ك��ل ع����ام، من 

واح��دة  الجراحية  والعمليات  المجهول. 

ك��ون  م��ج��ه��ول��ة،  تعتبر  ال��ت��ي  الأم����ور  م��ن 

اأكثر النا�س ل يعرفون كيف تتم، وما هي 

العمل  خطورة  مدى  وما  الجراحة،  غرفة 

ومبّرر،  طبيعي  الخوف  وهذا  الجراحي. 

كالقلب  الخطرة،  العمليات  في  خ�سو�سًا 

المفتوح.

غ��رف��ة  دخ�����ول  ت���رّق���ب  ل��ح��ظ��ات  اإّن 

العمليات، تطرح لدى المري�س العديد من 

الت�ساوؤلت، وت�سّور له كثيرًا من الم�ساهد 

التي ترتكز على اأجواء العملية الجراحية، 

خا�سة، اأنه ل مفر له من التراجع. فغرفة 

مغلقًا  مكانًا  كونها  مخيفة،  تعتبر  العملية 

وجود  دون  وح��ده  فيها  يكون  وال�سخ�س 

اأقربائه اإلى جانبه، حتى لو كان المري�س 

يعرف الطبيب الجّراح.

وه��ن��اك ن��وع اآخ���ر م��ن ال��خ��وف حيث 

ب�»الرهاب  ويعرف  مر�سية  حالة  يعتبر 

التعامل  يتم  المر�سى  وه��وؤلء  المر�سي«، 

الأ�سخا�س  ع��ن  مختلفة  بطريقة  معهم 

العاديين.

الطبيب  يتعامل  اأن  يجب  *كيف 
مع مري�سه قبل العملية؟

الم�سرف  الطبيب  بين  يكون  اأن  يجب 

ثقة  ف��ي  تتمّثل  نف�سية  �سلة  وال��م��ري�����س 

خبرة  اإّن  اإذ  طبيبه،  بكفاءات  المري�س 

في  ال�سل�س  اأ�سلوبه  بموازاة  الأخير  هذا 

لأن  المري�س  تهيئ  مر�ساه  مع  التخاطب 

من  ذل��ك  ويكون  ب��ه��دوء.  العملّية  يجري 

معه،  الم�سرف  الطبيب  ت��وا���س��ل  خ��الل 

حالته  المري�س  نظر  ف��ي  يب�ّسط  ب�سكل 

ال�سحية على نحو وا�سح و�سفاف.

ولهذا يحر�س الطبيب عادة على و�سع 

ظروف  عن  متكاملة  �سورة  في  المري�س 

ب�سروحات  الأمر  تب�سيط  محاوًل  عمليته، 

يوؤكد  حيث  عامة،  فكرة  المري�س  تعطي 

الطبيب اأن ظروف العملية �ستكون �سهلة ل 

ت�ستدعي القلق من اأي م�ساعفات.

اأم����ا ف���ي ح��ال��ة ال���ره���اب ال��م��ر���س��ي 

مع  الم�سبق  التن�سيق  ت�ستدعي  فالم�ساألة 

طبيب المري�س لإعطاء العالج المنا�سب. 

على  مري�سه  اأن  للطبيب  يتبين  وعندما 

ا�ستعداد للعملية الجراحية، وبعد الطالع 

والتاأكد  وتحاليله  ال�سحية  ك�سوفاته  على 

من �سالمتها، تاأتي اللحظة الحا�سمة.

يحرص الطبيب عادة على 
وضع املريض يف صورة 

متكاملة عن ظروف عمليته
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اإن كان  اأ�سا�سي،  *للممّر�سات دور 
نقل  اأثناء  اأو  اال�ست�سفاء  غرفة  في 

المري�س اإلى غرفة الجراحة. كيف 

وطماأنينة  راحة  الدور  هذا  ينعك�س 

على المري�س؟

هام  بدور  الممر�سة  اأو  الممر�س  يقوم 

في كافة المراحل التي يمّر بها المري�س، من 

خالل ح�سن المعاملة معه، والنبرة الهادئة، 

بقدر ما  لن يدخل عالمًا مخيفًا  اأنه  في�سعر 

�سيكون منفذًا له يخّل�سه من المر�س.

غرفة  اإلى  المري�س  تح�سير  فمرحلة 

ال�سعور   لديه  جديد  من  تعّزز  العمليات، 

مريحة  ب��اأج��واء  ح��ي��ط 
ُ
اأ اإذا  بالطمئنان، 

وم�سجعة، فيتاأّهب لكت�ساف عالم »غرفة 

العمليات« با�ستقرار فكري وهدوء نف�سي.

�سريعة  ن�سائح  مــن  هناك  *هل 
للمري�س؟

قبل الدخول اإلى غرفة العمليات يكون 

تفكير المري�س مرّكزًا على الأمور ال�سلبية 

العملية  اإج���راء  اأث��ن��اء  يواجهها  ق��د  التي 

وبعدها. لذا، يجب اأن ي�سغل تفكيره بترتيب 

اأموره الحياتية بعد الخروج من الم�ست�سفى 

»اأنه �سيعافى باإذن اهلل، و�ستنجح العملية، 

ويتح�سن و�سعه ال�سحي«. وعلى المري�س 

اللتفات اإلى المتناع  عن تناُول الكافيين 

اأو المنبهات، وعليه، اإن ا�ستطاع، اأن يقوم 

ببع�س التمارين الريا�سية وخا�سة الم�سي 

كونه يقّلل من التوّتر والقلق. وعند الدخول 

اإلى غرفة العمليات نن�سحه بقراءة �سورة 

الفاتحة للتي�سير.

هــذه  ــي  ف الــعــائــلــة  دور  ــو  ه *ما 
اللحظات؟

هامًا  دورًا  العائلة  تلعب  اأن  يجب 

للمري�س،  والمعنوي  النف�سي  الّدعم  في 

و�سرب  �سهلة  العملية  اأن  ل��ه  والتاأكيد 

العملية،  فيها  نجحت  بتجارب  الأمثلة 

الصحة والحياة
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الجّراح  الطبيب  بقدرة  الت�سكيك  وعدم 

اأن��ه��م  للمري�س  ال��ت��اأك��ي��د  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 

لأّي  الخارج وهم جاهزون  ينتظرونه في 

طارئ.

*دور طبيب التخدير اأ�سا�سي في 
اإنجاح العملية، فما هي مهامه؟

طبيب  يبقى  للمري�س،  تخديره  بعد 

متابعة  على  حري�سًا  والإنعا�س  التخدير 

لالأجهزة  تفّح�سه  خ��الل  م��ن  العملّية 

والأوك�سجين،  القلب  ب��دق��ات  المتعّلقة 

انتهاء  بعد  اإّل  الجراحة  غرفة  يغادر  ول 

الطبيب الجّراح من العملّية. وحين يتاأّكد 

الطبيب الجّراح اأن ظروف الجراحة مّرت 

غرفة  اإل��ى  المري�س  ينقل  ي��رام،  ما  على 

ال�ستيقاظ،  ويجب  التاأكد من اأّنه ل ي�سكو 

التخدير،  عن  ناجمة  م�ساعفات  اأي  من 

اأو  طويلة  لمدة  الوعي  عن  الغياب  مثل: 

ظ��روف  يعيق  اأن  يمكن  م��ا  اأو  اختناقه 

ا�ستعادة و�سعه الطبيعي. كما ومن الجيد 

في  المري�س،  على  التخدير  طبيب  مرور 

التح�سير  مرحلة  قبل  ال�ست�سفاء  غرفة 

لإجراء العملية.

يجب أن تلعب العائلة دوراً 
هامًا يف الّدعم النفسي 

واملعنوي للمريض

*ما الخطوات التي يجب اأن يقوم 
بها الجميع بعد اإجراء العملية؟

المري�س  يبداأ  ال�ستيقاظ  غرفة  في 

با�ستعادة الوعي تدريجيًا ويتال�سى مفعول 

بمحيطه،  اإدراك����ه  وي�سترجع  التخدير، 

ال�ستيقاظ  غرفة  في  وجيزة  فترة  ويظل 

ويحر�س  ال��م��م��ر���س��ي��ن.  اإ����س���راف  ت��ح��ت 

اأن  على  المرحلة،  ه��ذه  في  الممر�سون، 

وبعدما  نف�سي.  با�ستقرار  المري�س  ينعم 

تبادر  بالكامل  وعيه  المري�س  ي�ستعيد 

اإح����دى ال��م��م��ر���س��ات اإل���ى ط��م��اأن��ت��ه على 

ال�سعور  على  ت�ساعده  العملية، حتى  نجاح 

بالثقة وباأن و�سعه ال�سحّي قابل للتح�سن 

به  يقوم  اأن  في وقت وجيز. وهو ما يجب 

الطبيب اأي�سًا.

وذك����رت ال��دك��ت��ورة ح���اّلل ف��ي ختام 

الجراحية �سارت  العمليات  اأن  بها  لقائنا 

الطبية  الإمكانيات  لأّن  و�سهلة  ب�سيطة 

اأ���س��ب��ح��ت م��ت��ط��ورة، اإ���س��اف��ة اإل���ى تطور 

والمانعة  والم�سّكنة،  المهّدئة،  الأدوي���ة 

تعد  فلم  العملية،  اإج���راء  بعد  لاللتهاب 

العملية ذاك الأمر ال�سعب والمبهم.

الدكتورة نوال حّال
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قد يبدو الكتاب للوهلة الأولى ترويجيًا 

اإحياوؤها  اأعيد  التي  الفقيه  الولي  لنظرية 

المباركة  الإ�سالمية  الثورة  انت�سار  مع 

في اإيران، اإل اأن المت�سّفح للكتاب يدرك 

م���دى ج��دّي��ة ال��ع��م��ل ال��ب��ح��ث��ي وال��ع��ل��م��ي، 

والعمق الثقافي والفكري لم�سمون الكتاب 

الإم��ام  ومواقف  خطب  على  اعتمد  ال��ذي 

الرئي�سية  الكتاب  القائد في و�سع ف�سول 

وتفريعاتها.

ال�سحوة  مهد  اإيران  االأول:  الف�سل 

االإ�سالمية 

وعنوانه  الأول  الف�سل  الموؤلف  يق�ّسم 

»اإحياء الدين« اإلى اأربعة عناوين فرعية:

االأول: خط الإمام الخميني }.

الثاني: ال�سحوة الإ�سالمية.

الثالث: الإيمان والخبرات.

الرابع: الب�سيرة.

يخت�سر عنوان الف�سل الأول المعالم 

اإي��ران،  خا�ستها  طويلة  لرحلة  الأ�سا�سية 

د�ستورًا  الإ�سالمي  النظام  اختارت  التي 

لها، بعد انت�سار الثورة. ويعر�س الموؤّلف 

الخطوط العامة لنهج الإمام الراحل، التي 

والتي  الخامنئي،  الإمام  على هداها  �سار 

لّخ�ستها و�سّية الإمام التاريخّية.

القائد  و���س��ف  عند  ال��م��وؤّل��ف  وي��ق��ف 

»ل���الإم���ام ال��خ��م��ي��ن��ي«، ال���ذي ان��ط��ل��ق من 

الإ����س���الم ال��م��ح��م��دي الأ����س���ي���ل، وب��اأن��ه 

في  المعادلت  وقلب  التاريخ،  وج��ه  غّير 

في  منيعًا  �سدًا  ووق��ف  والعالم،  المنطقة 

مواجهة الأعداء بف�سل ب�سيرته وحزمه. 

وهو �سّكل النموذج والقدوة، وكان مر�سدًا 

بحّق للثورات ال�سعبية في كل العالم. 

»الولّي المجّدد«
في �سورة بّراقة يرفع يده محّييًا الجماهير المليونية... يقف 

الجمهورية  ت�سهد  لم  تاريخيًا  �سيدًا   } الخامنئي«  »علي  االإمــام 

المو�سوي  اهلل  »روح  االإمـــام  الــراحــل  بعد  لــه  نظيرًا  االإ�سالمية 

الخميني }«. هذه ال�سورة حملها كتاب »الولي المجّدد« لف�سيلة 

ال�سيخ نعيم قا�سم، نائب االأمين العام لحزب اهلل، وال�سادر عن دار 

المحجة البي�ساء.

زينب الطحان
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فيتحدث  الإ�سالمية«،  »ال�سحوة  اأما 

القائد عن روؤية الإمام الخميني لها، وعن 

ال�سحوات  اأم  تعّد  التي  الإ�سالمية  الثورة 

المنطقة.  في  الإ�سالمية  والنتفا�سات 

لت�سويه  الأع���داء  يواجهها  كذلك،  ولأنها 

ال�سحوة  ه���ذه  ل��ك��ن  ودوره�����ا.  مكانتها 

م��ت��وا���س��ل��ة وم��ن��ت�����س��رة، ح�����س��ب ال��ق��ائ��د 

. اأما »الربيع العربي« الذي  الخامنئي

الإ�سالمية  ال�سحوة  ب��اإره��ا���س��ات  ت��اأّث��ر 

هذه  مقّومات  ي�ستثمر  لم  اإذا  ناق�س  فهو 

ال�سحوة ب�سكٍل كاٍف. وح�سب القائد، فاإن 

تطبيق  اأب��رز  كانت  الفل�سطينية  الق�سية 

ال�سحوة،  ب��رك��ات  م��ن  وم��ي��دان��ي  عملي 

والأحرار  والعرب  الم�سلمين  حّركت  التي 

باتجاهها لرف�س الحتالل والظلم.

الف�سل الثاني: النموذج االإ�سالمي - 

االإيراني للتقدم

الف�سل  هذا  قا�سم  ال�سيخ  �س  يخ�سّ

ت�ست�سرف  ال��ت��ي  ال�ستراتيجية  للوثائق 

المجالت  ف��ي  والتقدم  الم�ستقبل  اآف���اق 

المختلفة في الجمهورية الإ�سالمية. واأبرز 

)بدءًا  �سنة  الع�سرين  وثيقة  الوثائق،  تلك 

والعدالة  التقّدم  عقد  2005(؛  العام  من 

)بدءًا من العام 2009(؛ ملتقيات الأفكار 

2011(؛  العام  من  )ب��دءًا  ال�ستراتيجية 

)2025(؛  ال�ساملة  العلمية  ال��خ��ارط��ة 

والتعليم؛  للتربية  البنيوي  التحّول  وثيقة 

الهتمام  للنخب،  ال�ستراتيجي  الميثاق 

الحوزات؛  في  التحّول  الإن�سانية؛  بالعلوم 

التخطيط الثقافي.

الف�سل  ف��ي ه���ذا  ال��م��وؤل��ف  ��ل  وي��ف�����سّ

خطوات منهجية اتبعها القائد في ت�سمية 

يتحدث القائد عن الصحوة 
اإلسالمية التي تعّد أم 

الصحوات ويواجهها األعداء 
لتشويه مكانتها ودورها

ك���ل ع���ام وف���ق الإن���ج���از ال��َم��ْن��وي 

الإبداع  »عام  مثال  فيه،  تحقيقه 

تر�سيد  »ع����ام  والزده��������ار«، 

ال����س���ت���ه���الك«، وغ��ي��ره��ا 

م����ن ال���م���وا����س���ي���ع ال��ت��ي 

الأع���وام  ط��وال  حفلت 

ال������ما�سية باهتمام 

اإنجازات  واأثمرت 
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من  تنطلق  ك��ان��ت  وكلها  لإي����ران،  ب��اه��رة 

الروؤية ال�ستراتيجية لالإمام القائد. كما اأن 

الموؤلف يتوقف في هذا الف�سل عند »�سعة 

اّطالع القائد«؛ ليبرهن كيف اأنه مّطلع على 

التاريخ، قارئ روايات، ناقد، محيط باللغة 

الأحداث  على  مّطلع  وهو  واآدابها.  العربية 

عن  ف�ساًل  والأدب  الفن  ويتابع  العالمية، 

اأنه مرجع تقليد حائز على الأعلمية والدّقة 

و�سمولّية  وا�ستنباطه  العلمية  اأبحاثه  في 

معرفته.

الف�ســل الثالــث : ال�سيــادة ال�سعبية 

والن�سر 

عن  الف�سل  هذا  في  الموؤلف  يتحدث 

وال��ع��ام،  ال��خ��ا���س  ب�سقيها  الفقيه  ولي���ة 

وهي  الخميني.  الإم��ام  مع  تبلورت  والتي 

م�سافًا  واإداري��ًا،  تنفيذيًا  المطلقة  الولية 

م�ستوى  على  الم�سلمين  �سوؤون  اإدارة  اإليها 

الإم���ام  راأي  ب��ع��ده��ا  لي�ستعر�س  الأّم�����ة، 

مطلقة  ولية  فهي  الولية.  بهذه  الخامنئي 

الم�سلمين  وع��ل��ى  وا���س��ع��ة،  و�سالحياتها 

ال�سرعية  الولئية  الأوام��ر  اإطاعة  جميعًا 

وهنا  الم�سلمين.  اأم��ر  ول��ّي  عن  ال�سادرة 

يطرح الإمام الخامنئي م�سطلح »ال�سيادة 

حكم  على  ُتبنى  التي  الدينية«  ال�سعبية 

الإ�سالم و�سيادة ال�سعب، والتي ينبغي عدم 

ت�سبيهها بالديمقراطية الغربية.

الحرب  مواجهة  ــرابــع:  ال الف�سل 

الناعمة

بب�سيرته  الخامئني،  الإم���ام  اأدرك 

ت�ستهدف  الناعمة  ال��ح��رب  اأن  ال��ن��اف��ذة، 

الإ���س��الم��ي��ة من  ال��ج��م��ه��وري��ة  ب��ن��ي��ان  دّك 

ل  ف�سّ قد  الخامنئي  ال�سيد  وكان  الداخل. 

ذلك في عدة خطب له، منّبهًا اإلى اأن اأحد 

الحقائق  تلفيق  هو  الحرب  ه��ذه  اأه���داف 

ال�سعب  اأبناء  بين  والخالفات  الفرقة  وبّث 

وم���ع ال��م�����س��وؤول��ي��ن، وف���ي ك���ّل الت��ج��اه��ات 

كيفية  ح��ول  القائد  ويتحدث  والق�سايا. 

مواجهة الحرب الناعمة، من خالل البناء 

دور  وتفعيل  المتين،  ال��روح��ي  العقائدي 

اأ�ساتذة الجامعات والعلماء وغير ذلك. 

التن�سئة  مقّومات  الخام�س:  الف�سل 

االجتماعية

لأف��ك��ار  ق��ا���س��م  نعيم  ال�سيخ  ي��ع��ر���س 

اأق��ّر  وق��د  والتعليم،  التربية  ح��ول  الإم���ام 

م�سددًا  التربوي«  البنيوي  التحّول  »وثيقة 

تربوي  نموذج  �سياغة  في  اأهميتها  على 

الإ�سالمية  بالجمهورية  خا�س  اإ�سالمي 

الغرب.  اإي��ران، ول يكون م�ستوردًا من  في 

وهنا يدعو القائد الحوزات العلمية الدينية 
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ل م�سوؤولياتها في هذا المجال، مركّزًا  لتحمُّ

على دور المعّلم.

ال�سباب  الخامنئي  الإم����ام  وي��و���س��ي 

الكريم  ب��ال��ق��راآن  ياأن�سوا  ب��اأن  وال�سابات 

الحياة.  تهب  كالماء  اآياته  لأن  ويجال�سوه، 

في  الرئي�سي  المراأة  دور  القائد  ل  ويف�سّ

حقوقها،  مبّينًا  ال�سالحة،  الأ���س��رة  بناء 

وحجابها،  المراأة  عفاف  على  ت�سديده  مع 

ورف�س نظرة الغرب ال�ستغاللية لها.

ول ين�سى القائد في كل توجيهاته �سبان 

الحر�س الثوري فيدعوهم اإلى عدم التدخل 

يطالبهم  اأن��ه  اإّل  ال�سيا�سي،  الجانب  في 

�سيا�سي  وع��ي  بتح�سيل  نف�سه  الوقت  في 

يجعلهم على دراية بكل �سوؤون الدولة، في 

اإطار حماية الثورة فقط.

الف�سل ال�ساد�س : ق�سايا مهمة 

المظلومة،  وق�سيتها  فل�سطين  تبقى 

المحور الأ�سا�س في فكر الإمام الخامئني. 

اأهميتها  يبّين  اأن  يفّوت فر�سة دون  فهو ل 

الجمهورية  ودور  للم�سلمين،  بالن�سبة 

المقاومين  ودع��م  دعمها  في  الإ�سالمية 

تكليف  فل�سطين  فتحرير  الفل�سطينيين؛ 

ديني بالأ�سل، وهي من جملة الق�سايا التي 

يوّليها اأهمية كبرى في �سيا�سة اإيران، اإلى 

جانب دور حركة »حزب اهلل« في لبنان. 

الم�سروع  الإ�سالمية«،  »الوحدة  وتظل 

�ُسغل  الخميني،  الراحل  الإم��ام  بناه  الذي 

القائد ال�سامل، م�سّددًا على وجوب الألفة 

اختالف  على  الم�سلمين  بين  والمحبة 

اأن��واع  لكّل  يقظين  يكونوا  واأن  مذاهبهم، 

الإ�سالم؛  اأع��داء  ين�سرها  التي  الفتنة 

ال�����س��راع  ت��اأج��ي��ج  ه��دف��ه��م  اإن  اإذ 

قوتهم  لإ�سعاف  الم�سلمين  بين 

وم��ن��ع��ه��م م��ن اإط����الق م�����س��روع 

ال��ذي  الإ���س��الم��ي��ة  النه�سة 

يخيف الغرب.

يوصي اإلمام اخلامنئي 
الشباب والشابات بأن يأنسوا 
بالقرآن الكرمي ويجالسوه، ألن 

آياته كاملاء تهب احلياة
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*االأ�سرة هي الموؤ�س�سة االأولى
الأولى  التربوية  الموؤ�س�سة  الأ�سرة هي 

في  عينيه  ويفتح  فيها  يترعرع  للطفل، 

نف�سه.  على  ويعتمد  ي�سّب  حتى  اأح�سانها 

ال تسلبــوا
شخصية أبنائكم
)*(

داليا فني�س

والثاني  �سنوات،   4 العمر  من  يبلغ  االأول  لطفلين،  اأّم  اأنا 

�سبعة اأ�سهر، واأعي�س في بيت من غرفتين. زوجي ياأتي متعبًا 

من العمل وال يحّب الفو�سى اأو ال�سجيج. وعندما يلعب ابني 

اأو يرك�س، ينزعج زوجي في�سربه وي�سرخ في وجهه، حتى 

اأ�سبح يخاف من كل االأوالد وال يدافع عن نف�سه، وعند �سماع 

اأ�ستطيع  �ُسلبت �سخ�سيته. كيف  بالبكاء، فقد  يبداأ  اأ�سوات 

م�ساعدته في التخل�س من ذلك؟

ال�سنوات  خالل  الطفل  �سخ�سّية  وتت�سّكل 

من  ل���ذا،  الأ����س���رة.  ف��ي  الأول����ى  الخم�س 

التربوية  بالأ�ساليب  نهتّم  اأن  ال�سروري 

الطفل  �سخ�سّية  تنّمي  التي  ال�سحيحة 

تربية
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وتجعل منه �سابًا واثقًا من نف�سه، �ساحب 

في  وف��اع��ل��ة  ومتكّيفة،  ق��وّي��ة،  �سخ�سّية 

المجتمع.

تفاعل  ح�سيلة  الأف����راد  �سلوك  اإّن 

�سفات  ونتيجة  البيئة.  م��ع  ال�سخ�سّية 

اجتماعّية،  وموؤثرات  �سخ�سّية،  اأو  وراثية 

دورًا  تلعب  وح�سارّية،  و�سيا�سّية  ودينّية، 

اأ�سا�سيًا في تحديد �سلوكه.

التي  والــمــبــادئ  العوامل  *اأهّم 
توؤّثر في �سخ�سّية الطفل

ت��ع��ّد الأ����س���رة ال��م��ت��راب��ط��ة م��ن اأه��م 

العوامل التي ُت�سهم ب�سكل كبير في ت�سكيل 

�سلوكه،  وتحديد  الفرد  �سخ�سّية  �سلب  اأو 

كيفّية  الطفل  تعليم  في  دورها  ف�ساًل عن 

اإقامة العالقات الجتماعّية مع الآخرين.  

نف�سيًا،  بنائه  تاأثيرًا كبيرًا في  لها  اأن  كما 

العوامل  م��ن  مجموعة  خ��الل  م��ن  وذل��ك 

الرئي�سية التي توؤّثر عليه، ومنها:

توافر  وعدم  الوالدين  بين  الخالفات   -1
بينهما،  وال��ت��ف��اه��م  ال��ح��وار  م��ن  ج��و 

اأنماطًا  الطفل  اكت�ساب  في  فت�سهم 

�سلوكّية غير �سوّية.

يوؤدي  الذي  الوالدين،  بين  النف�سال   -2
اإلى فقدان الثقة بالنف�س عند الطفل، 

ف�����س��اًل ع��ن ���س��ع��وره ب��ال��ّن��ق�����س بين 

اأقرانه.

3- ح��رم��ان��ه م��ن وال���دي���ه وع����دم وج��ود 
والدفء  الأ�سري،  الجو  له  يوّفر  بديل 

والطمئنان.

جانب  من  الرعاية  ونق�س  الإه��م��ال   -4
اأي�سًا في ال�سعور بعدم  الوالدين يوؤثر 

الأمان والوحدة، ويظهر �سلوكًا عدائيًا 

لديه تجاه الآخرين.

5- اتباع اأ�ساليب تربوّية �سارمة.
6- ع���دم الك���ت���راث ب��ال��رع��اي��ة وال��ح��ال��ة 
الأه���ل...  قبل  م��ن  للطفل  ال�سحّية 

اإلخ.

طفلك  اأّن  تعرفين  *كيف 
م�سلوب ال�سخ�سّية؟

خالل  من  الطفل  م�سكلة  تّت�سح 

مجموعة من المظاهر، اأهّمها:

1 - ظهور اأعرا�س عليه كالفزع والقلق 
والكتئاب.

إّن سلوك األفراد حصيلة 
تفاعل الشخصّية مع البيئة، 

ونتيجة صفات وراثية ومؤثرات 
اجتماعّية
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2 - فقدان �سهّيته للطعام واإ�سابته ببع�س 
ال�سطرابات الج�سمانّية.

3 - التاأّخر درا�سيًا.
ال��ق��درة على  ال��ذاك��رة وع��دم  4 - �سعف 

الفهم.

5 - اإ�سابته بالتعب والإجهاد لأقل مجهود 
يقوم به.

ب�سلوكّيات  وقيامه  �سلوكه   انحراف   -  6
غير اأخالقية.

*االأ�سباب والموؤّثرات الخارجية
الخارجّية،  والموؤّثرات  الأ�سباب  توؤثر 

�سلبًا، على بناء �سخ�سّية الطفل و�سلوكه، 

دون علم الأهل بمدى خطورة هذه العوامل. 

والخاطئة  ال�سوّية  غير  التجاهات  وتترك 

التي ينتهجها الوالدان في تربيتهما، اآثارًا 

ذلك  ومن  الأبناء،  �سخ�سّية  على  �سلبية 

على �سبيل المثال:

1- الت�سلط اأو ال�سيطرة:
خ��ي��ارات  ف��ي  والأم  الأب  تحّكم  اإّن 

م�سروعة،  كانت  ولو  ورغباته حتى  الطفل 

ق��درات��ه  ت��ف��وق  بمهام  القيام  اإل��زام��ه  اأو 

واإم��ك��ان��ّي��ات��ه م��ع ا���س��ت��خ��دام ال��ع��ن��ف اأو 

ميل  لديه  ين�ساأ  اأن  اإل��ى  ي��وؤدي  الحرمان 

فال  الآخ���ري���ن؛  وات��ب��اع  للخ�سوع  �سديد 

ي�ستطيع اأن ُيبدع اأو اأن ُيبدي راأيه ويناق�س. 

كما ي�ساعد اتباع هذا الأ�سلوب مع الطفل 

بالخجل  تت�سم  قلقة،  �سخ�سّية  تكوين  في 

والح�سا�سية الزائدة، وينتج طفاًل عدوانيًا 

لم  لأن��ه  الآخ��ري��ن  اأ�سياء  ويك�سر  يخرب 

ي�سبع حاجته للحرية وال�ستمتاع بها.

2- الحماية الزائدة:
نيابة  كالهما  اأو  الوالدين  اأح��د  قيام 

يفتر�س  التي  بالم�سوؤوليات  الطفل  عن 

على  الحر�س  بق�سد  وح��ده  بها  يقوم  اأن 

له  يتاح  فال  �سوؤونه  في  والتدخل  حمايته 

بذلك فر�سة اتخاذ قراراته بنف�سه وعدم 

من  كثير  ف��ي  الت�سّرف  ح��رّي��ة  اإع��ط��ائ��ه 

المدر�سية  الواجبات  ح��ّل  منها:  الأم���ور، 

اأحد  عليه  يعتدي  عندما  عنه  ال��دف��اع  اأو 

يثق  ل  الأطفال  من  النوع  هذا  الأط��ف��ال. 

يعتمد  ولكن  بالآخرين  يثق  ول  بقراراته 

عليهم في كل �سيء وتكون ن�سبة ح�سا�سّيته 

للنقد مرتفعة.

إن تدليل الطفل له آثار جانبية، 
منها أنه يصبح غري معتمد 
على نفسه وغري قادر على 

حتمل املسؤولية
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3- االإهمال:
 يترك الوالدان طفلهما دون ت�سجيع 

دون  ت��رك��ه  اأو  م��رغ��وب  �سلوك  على 

غير  ب�سيء  قيامه  على  محا�سبة 

ال��وال��دان  يتبع  وق���د  م��رغ��وب. 

الن�سغال  ب�سبب  الأ�سلوب  هذا 

ال��دائ��م ع��ن الأب��ن��اء واإه��م��ال 

الح���ت���ي���اج���ات الأ���س��ا���س��ي��ة 

وملب�س  و����س���راب  ط��ع��ام  م��ن 

ذلك  الأبناء  فيف�سر  وغيرها، 

ع��ل��ى اأن����ه ن����وع م���ن ال��ك��راه��ي��ة 

�سلبًا  اآثار ذلك  وتنعك�س  والإهمال 

ذلك  وي�ساحب  النف�سي.  نمّوه  على 

عندما  للطفل  والتحقير  ال�سخرية  اأحيانًا 

بتلك  اإزعاجها  عدم  مثاًل  الأم  منه  تطلب 

لها  اأحاديثه  مثاًل  وتق�سد  التافهة،  الأمور 

اأو ثرثرته عندما يعود من المدر�سة. كذلك 

الحال عندما ينال درجة مرتفعة  في اإحدى 

المواد الدرا�سّية، ل يكافاأ. بينما اإن ح�سل 

فيحرم   ويعاقب،  يوّبخ  متدنية  درج��ة  على 

من حاجته اإلى الفرح والإح�سا�س بالنجاح. 

�سلوكيات  اإل���ى  ي��ه��رب  يجعله  ق��د  وه���ذا 

في  الأ�سلوب  هذا  نتائج  ومن  �سوية.  غير 

التربية ظهور بع�س ال�سطرابات ال�سلوكية 

على  الع��ت��داء  اأو  والعنف  كالعدوان  لديه 

الآخ����ري����ن، وع����دم الك���ت���راث ب���الأوام���ر 

والنواهي التي ي�سدرها الوالدان. 

4- التدليل:
ت�سجيعه على تحقيق معظم رغباته كما 

ممار�سة  عن  وكّفه  توجيهه  وعدم  هو،  يريد 

بع�س ال�سلوكيات غير المقبولة �سواء دينيًا اأو 

خلقيًا اأو اجتماعيًا والت�ساهل معه في ذلك.

ل �سك في اأن لتلك المعاملة مع الطفل 

ي�سبح  اأن��ه  نتائجها،  فمن  جانبية،  اآث��ارًا 

على  ق��ادر  وغير  نف�سه  على  معتمد  غير 

تحمل الم�سوؤولية، وبحاجة دائمًا لم�ساندة 

اأن  على  يتعّود  كما  ومعونتهم،  الآخ��ري��ن 

ياأخذ ول يعطي وي�سبح �سديد الح�سا�سية 

وكثير البكاء. 

5- اإثارة االألم النف�سي:
اأتى  كّلما  بالذنب  باإ�سعاره  ذلك  يكون 

ب�سلوك غير مرغوب فيه اأو عّبر عن رغبة 

عن  والبحث  �ساأنه  م��ن  والتقليل  �سيئة، 

بنف�سه  ثقته  فيفقد  �سلوكه،  ونقد  اأخطائه 

ويكون مترددًا عند القيام باأّي عمل ويتوقع 

فيخاف  اإل��ي��ه  موجهة  دائ��م��ًا  الأن��ظ��ار  اأن 

الآخرين  ويمتدح  ذات��ه،  يحب  ول  كثيرًا، 

اأما  وقدراتهم  وباإنجازاتهم،  بهم  ويفتخر 

87هو فيحطم نف�سه ويزدريها.
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احلرص على أن يكون جّو األسرة 
متَّسمًا باألمان واالستقرار 
ُيساعد على تكوين صورة 

إيجابية للحياة لدى الطفل

* متخ�س�سة تربوية.
الهوام�س

6- التذبذب في المعاملة:
في  الأم  اأو  الأب  ا���س��ت��ق��رار  ع���دم 

وال��ع��ق��اب،  ال��ث��واب  اأ�ساليب  ا�ستخدام 

وُيثاب  معّين  �سلوك  على  الطفل  فيعاقب 

على نف�س ال�سلوك مرة اأخرى، فاإذا �ُستم 

واإذا  له  ي�سحكان  وال��دي��ه  اأم��ام  الطفل 

يعرف  فال  يعاقبانه،  النا�س  اأم��ام  �ُستم 

هل هو على حق اأم على خطاأ. وهذا يمّهد 

التعامل  في  مزدوجة  متقّلبة  ل�سخ�سّية 

مع الآخرين.

7- التفرقة:
وتف�سيل  الأبناء  بين  الم�ساواة  عدم 

اأو  الإن����اث  على  منهم  ال��ذك��ور  الأب��ن��اء 

الأكبر وغيرها من  الأ�سغر على  تف�سيل 

اأ�ساليب خاطئة.

*ن�سائح واإر�سادات
لتفادي هذه ال�سلوكيات ل بد اأن يتركز 

معرفة  خالل  من  الوقاية  في  اأوًل  العالج 

عمرية،  مرحلة  لكل  الطبيعية  ال�سلوكيات 

وذلك من خالل:

��ة نحو  ال��خ��ا���سّ اإظ��ه��ار الأح��ا���س��ي�����س    -1
الطفل، واأنه �سيء كبير ومهم.

2- الكالم معه ك�سخ�س َي�ستطيع الفهم.
3-  البتعاد عن التوبيخ وال�سرب.

باأحد  قام  اإذا  للطفل  ال�سحك  عدم    -4
ال�سلوكّيات غير المرغوب فيها.

الأ���س��رة  ج��ّو  يكون  اأن  على  الحر�س   -5
والحب  وال�ستقرار،  بالأمان  متَّ�سمًا 

والم�سامحة. فهذا ُي�ساعد على تكوين 

�سورة اإيجابية للحياة لدى الطفل.

ومحاولة  الطفل  اح��ت��ي��اج��ات  تفّهم   -6
اإ�سباعها ب�سكٍل متوازن.

ح�سب  الأ���س��رة  ف��ي  طفل  ك��ل  معاملة   -7
مقارنته  وع���دم  وُق��درات��ه  اإمكانياته 

ببقية اإخوته والأ�سدقاء.

تربية
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»مطارحات في الفّن والجمال«

عبد  ال�سيد  العاّلمة  الموؤلف: 

الكريم ف�سل اهلل.

اإعداد وبحث: ال�سيخ محمد طه.

البي�ساء  ال��م��ح��ّج��ة  دار  ع��ن  ���س��در 

والجمال«  ال��ف��ن  ف��ي  »م��ط��ارح��ات  ك��ت��اب 

وفي  والإ���س��الم��ي،  العلمي  المنظور  م��ن 

وال�سعر  وال�سلوك،  والت�سريع،  الن�سو�س، 

والدعاء والقراآن، وفي الخالق والمخلوق. 

ومع ا�ستح�سان الجمهور لهذه المطارحات 

جعلها الأديب ال�سيخ محمد طه مادة في 

يتاألف  وتعليق.  وتو�سيع  بيان  م��ع  كتاب 

�سبعة  يت�سمن  الأول:  الباب  من:  الكتاب 

ف�سول.

الباب الثاني: يت�سمن ثمانية ف�سول.

من  �سفحة   187 ف��ي  ال��ك��ت��اب  ي��ق��ع 

القطع الكبير.

»فل�سفة التربية والتعليم االإ�سالمية«

تاأليف: الدكتور خ�سرو باقري.

»فل�سفة  كتاب  البالغة  دار  عن  �سدر 

واأ�سله  الإ���س��الم��ي��ة«،  والتعليم  التربية 

باللغة الفار�سية حيث قام مركز »الأبحاث 

والدرا�سات التربوية« بتعريبه.

الم�سائل  ع��ن��اوي��ن  ال��ك��ت��اب  ي��ع��ر���س 

الفل�سفة  ع��ل��ى  ��ة  ال��م��ب��ن��يَّ وال���ن���ظ���رّي���ات 

وتّم  الم�ّساء،  فل�سفة  خا�سة  الإ�سالمية، 

لهذه  المعار�سة  النظريات  اإل��ى  التطرق 

من  الكتاب  يتاألف  الفل�سفية.  التجاهات 

باقري  الدكتور  اعتمد  وقد  ف�سول.  ت�سعة 

تمت  »حيث  يقول  كما  م��غ��اي��رًا«  »منهجًا 

البحث  الفل�سفة في  اأ�سلوب  ال�ستفادة من 

والبناء المعرفي، ومن م�سمون الن�سو�س 

وال��رواي��ات«.  الكريم  ال��ق��راآن  الإ�سالمية: 

في  عليها  العتماد  ت��ّم  التي  فالأ�ساليب 

اأجل  من  والتعليم  والتربية  الفل�سفة  عالم 

اأي�سًا  منها  ا�ستفيد  قد  تربوية  روؤي��ة  بناء 

في محاولة بناء روؤية تربوية اإ�سالمية. يقع 

الكتاب في 357 �سفحة من القطع الكبير.

اقرأ
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في�سل االأ�سمر

*ا�سٌم ومعنى
ُرَديَنة: امراأة في الجاهلية كانت ت�سّوي الرماح،  قال في تاج العرو�س:  ُرَدينة: 

اإليها ن�سبت الرماح الردينية. وفي قامو�س معاني الأ�سماء، ردينة: ا�سم علم موؤنث 

دن: �سوت وقع  دن« وهو الَغْزل غير المنتظم، م�سّغره »ردينة«. والرَّ عربي من »الرَّ

ال�سالح بع�سه على بع�س. وقال ابن منظور في كتاب ل�سان العرب: »اأما ا�سم ردينا 

فهو ا�سم اأعجمي )رّبما يوناني( ومعناه القبة العالية«.

*اأخطاء �سائعة
اخت�شم: يقال: اخت�سم فالن وفالن على ال�سيء. وال�سحيح اأن يقال: اخت�شم 

{َه���َذاِن  الحج:  �سورة  19 من  الآي��ة  تعالى في  ال�شيء. قال اهلل  ف��ان وف��ان في 

َماِن اْخَت�َشُموا ِفي َربِِّهْم}. َخ�شْ

خطوبة: يقال: دعاني اإلى خطوبة ابنته، وال�سحيح اأن يقال: دعاني اإلى خطبة 

ِفيَما  َعلَْيُكْم  ُج��َن��اَح  {َواَل  البقرة:  �سورة  من   235 الآي��ة  في  تعالى  اهلل  قال  ابنته. 

ُتم ِبِه ِمْن ِخْطَبِة النِّ�َشاء}. �شْ َعرَّ

كشكول

 األدب

أدب ولغة
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*من النثر العربي
قال الجاحظ في و�شف الكتاب:

اإِْن  وِجّدًا.  ُمَزاحًا  �ُسِحن  واإناٌء  َظْرفًا  ُح�ِسي  َوَظْرٌف  ُمِلَئ علمًا  وعاٌء  »الكتاب 

ِحْكَت  �سئَت كان اأبَيَن من �َسْحباِن وائل، واإن �سئت كان اأعيا من باِقل، واإن �سئَت �سَ

ِمْن نواِدِرِه، واإن �سئَت َعِجبَت من غرائِب فراِئده، واإن �سئَت األهْتك طرائُفه، واإن 

فاِتٍك،  وبنا�سٍك  ُمغٍر،  وبزاجٍر  ُمْلٍه،  ِبَواِعٍظ  َلَك  .َوَم��ْن  مواِعُظه  اأ�سَجْتك  �سئَت 

وبناطٍق اأخر�َس وببارِد حاّر ... .

، ول َخليطًا اأن�سَف، ول رفيقًا اأطوَع، ول معلِّمًا اأخ�سَع، ول  ول اأعَلُم جارًا اأبرَّ

اأخالقًا،  اأحَفَل  اإْمالًل واإبرامًا، ول  اأقلَّ  ِجَناَيًة، ول  اأقلَّ  اأظهَر كفايًة، ول  �ساحبًا 

اأعجوبًة  اأكثَر  ول  يهٍة،  َع�سِ اأبعَد من  ول  ِغيبًة،  اأقلَّ  ول  واإجرامًا،  ِخالفًا  اأقلَّ  ول 

فًا، ول اأقّل ت�سلُّفًا وتكلُّفًا، ول اأبَعَد ِمن ِمراٍء، ول اأْتَرك ل�َسَغٍب، ول اأزَهَد في  وت�سرُّ

جداٍل، ول اأكفَّ عن قتاٍل، من كتاب.

َر َمُعونًة، ول اأخفَّ  ول اأعَلُم قرينًا اأح�سَن مَوافاًة، ول اأعَجل مكافاأًة، ول اأح�سَ

موؤونًة، ول �سجرًة اأطوَل عمرًا، ول اأجمَع اأمرًا، ول اأطَيَب ثمرًة، ول اأقَرَب ُمجَتنى، 

اٍن، من كتاٍب«. ول اأ�سَرَع اإدراكًا، ول اأوَجَد في كّل اإبَّ

*من ال�سعر العربي
من ق�شائد االإمام ال�شافعي:

��اُء َت�����سَ َم���ا  َت��ْف��َع��ل  ������اَم  يَّ
َ
الأ اُء َدِع  الَق�سَ َحَكَم  اإَِذا  َنْف�َسًا  َوِطْب 

ال��لَّ��َي��اِل��ي ِل��َح��اِدَث��ِة  َت���ْج���َزْع  ْن��َي��ا َب��َق��اُءَوَل  َف��َم��ا ِل���َح���واِدِث ال��دُّ

َجْلدًا ْه��َواِل 
َ
الأ َعَلى  رُجاًل  َوال��َوَف��اُءَوُكْن  َماَحُة  ال�سَّ َو�ِسيَمُتَك 

الَبَراَيا ِفي  ُعُيوُبَك  َكُثَرْت  ِغ��َط��اُءَواإِْن  َل��َه��ا  َي��ُك��وَن  ْن 
َ
اأ َك  ��رَّ َو���سَ

��َم��اَح��ِة ُك���لُّ َع��ْي��ٍب ��َخ��اُءُي��َغ��ّط��ى ِب��ال�����سَّ ��ي��ِه ال�����سَّ َوَك����ْم َع��ْي��ٍب ُي��َغ��طِّ

��ُروٌر ���سُ َوَل  َي�����ُدوُم  ُح����ْزٌن  َرَخ����اُءَوَل  َوَل  َع��َل��ْي��َك  ُب���وؤْ����ٌس  َوَل 

ُذّلً َق����طٌّ  ع����اِدي 
َ
ِل����الأ ُت����ِر  ْع�������َدا َب���الُءَوَل 

َ
��َم��اَت��َة الأ َف�����اإِنَّ ���سَ

َبِخيٍل ِم��ْن  َماَحَة  ال�سَّ َت��ْرُج  ��ْم��اآِن َم��اُءَوَل  ��اِر ِل��ل��ظَّ َف��َم��ا ِف��ي ال��نَّ
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R من بالغة اأهل البيت*
الفح�ش  ح��ت��ى يظهر  ال�����ش��اع��ة  ت��ق��وم  »ال   :P ر���س��ول اهلل  ق��ال 

والبخل، ويخون االأمين، ويوؤتمن الخائن، وتهلك الوعول، وتظهر 

كانوا  الذين  والتحوت:  واأ�سرافهم،  النا�س  وجوه  الوعول:  التحوت«. 

تحت اأقدام النا�س ل يوؤَبه لهم. فقوله P: الوعول والتحوت مجازان 

على التف�سير الذي ذكره P، لأنه �سّبه عليه ال�سالة وال�سالم النا�س 

وجّلتهم بالوعول، لأّنها تعلو قلل )اأي قمم( الجبال، وتكون في �سعف 

)ال�سعفة: اأعلى كل �سيء( اله�ساب، فهي اأبدًا عالية المنازل، بعيدة 

عن المتناول .

*من ذخائر االأدب
كليلة ودمنة:

بالحكمة  مجموعة ق�س�س رمزية ذات طابع يرتبط 

والأخ�����الق ي��رج��ح اأن��ه��ا ت��ع��ود لأ����س���ول ه��ن��دي��ة مكتوب 

اإلى العربية عبد  بال�سن�سكريتية. وقد نقله من الفار�سية 

اهلل ابن المقفع.

كتاب »كليلة ودمنة« حافل بخرافات الحيوان ل يكاد 

يخلو منها باب من اأبوابه حتى اأبواب المقدمات، وكّل باب 

يحتوي على خرافة طويلة تتداخل فيها خرافات ق�سيرة 

تتفاوت طوًل ترد في معار�س ا�ست�سهاد ال�سخ�سيات بها 

في محاوراتهم وتتداخل بع�سها ببع�س اأحيانًا. 

كتاب »كليلة ودمنة« هو كتاب هادف فهو لي�س مجّرد 

هو  بل  حيوانية،  خ��راف��ات  على  ت�ستمل  لحكايات  �سرد 

الجتماعي  والإ�سالح  الخلقي  الن�سح  اإلى  يهدف  كتاب 

والتوجيه ال�سيا�سي.

الفيل�سوف  بين  ال��ح��وار  على  قائمة  الكتاب  وفكرة 

الرئي�سة  الق�سة  �سياق  في  »دب�سليم«  والملك  »بيدبا« 

التي انتظمت في الكتاب والملخ�سة في عزم الفيل�سوف 

حتى  وحماقاته،  الظالم  للحاكم  الت�سدي  على  ال�سابر 

نجح في تحقيق هدفه النبيل.

أدب ولغة
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*من غريب القراآن الكريم
جّن:

اأ�سل الجّن: �ستر ال�سيء عن الحا�سة. يقال: جّنه الليل واأجّنه وجّن 

ا َجنَّ  عليه، فجّنه: �ستره، واأجّنه جعل له ما يجّنه، قال عّز وجل: {َفلَمَّ

َعلَْيِه اللَّْيُل َراأَى َكْوَكًبا})الأنعام: 76(، والجنان: القلب، لكونه م�ستورًا 

عّز  قال  �ساحبه.  يجّن  الذي  التر�س  والمجنة:  والمجن  الحا�سة،  عن 

وجل: {اتََّخُذوا اأَْيَماَنُهْم ُجنًَّة})المجادلة: 16(.

والَجّنة: كل ب�ستان ذي �سجر ي�ستر باأ�سجاره الأر�س.

والجنين: الولد ما دام في بطن اأمه، وجمعه: اأجّنة. قال تعالى: 

َهاِتُكْم})النجم: 32(.  مَّ
ِجنٌَّة ِفي ُبُطوِن اأُ {َواإِْذ اأَنُتْم اأَ

والِجّنة: جماعة الجّن. قال تعالى: {ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّا�ِش})النا�س: 6(، 

وقال تعالى: {َوَجَعُلوا َبْيَنُه َوَبْيَن اْلِجنَِّة َن�َشًبا})ال�سافات: 158(. والِجّنة: 

جنون.  اأّي:   )46 ِجنٍَّة})�سباأ:  ن  مِّ ِب�َشاِحِبُكم  {َم��ا  تعالى:  وقال  الجنون، 

والجنون: حائل بين النف�س والعقل، وجّن فالن قيل: اأ�سابه الجنون.   

 )بت�سّرف من: المفردات في غريب القراآن للراغب الأ�سفهاني(.

المغمورين،  الخاملين  به  يريد  تحت،  جمع  وهو  التحوت،  وقوله: 

والقليلين الذليلين، لأنهم الطبقة ال�سفلى من النا�س، وهم الذين نزلوا 

النا�س  اأجّلة  فكاأنهم تحت  الذّلة،  بمهابط  وقعدوا  العلّية،  عن غايات 

الذين  باأنهم  التحوت  وال�سالم  ال�سالة  عليه  وتف�سيره  واأ�سرافهم. 

اأنهم  اآخر، ولي�س المراد  ُيعلم بهم مجاز  النا�س ل  اأقدام  كانوا تحت 

كانوا تحت مواطئ  الأقدام على الحقيقة، واإنما المراد اأنهم كانوا من 

خمول الذكر، وغمو�س القدر، بحيث ي�سبهون بال�سيء الموطوء لذّلته، 

والمنبوذ لبذلته.

)بت�سرف من: المجازات النبوية لل�سريف الر�سي(.
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مشكلتي: 
»ال آكل 

لحوم البشر«

دميا جمعة 

فواز

ال�سالم عليكم، ا�سمي علي، عمري 27 �سنة، در�ست ماج�ستير قانون 

ال�سهرات  خالل  والمنزل،  العمل  في  منها  اأعاني  التي  الم�سكلة  عام. 

بالمفهوم  ترتبط  عامة  م�سكلة  هي  الأ�سحاب،  جل�سات  اأو  العائلّية 

الجتماعي الم�سّوه لالأحاديث وتم�سية الوقت، واأق�سد »الغيبة« بذلك. 

واأفعالهم  �سواهم  يتكّلمون عن  باأ�سخا�س  فاجاأ 
ُ
اأ اأينما ذهبت  فلالأ�سف 

وو�سف  عنها،   الإ�سالم  ونهي  الغيبة  بُحرمة  معرفتهم  رغم  بال�سوء، 

واللتزام  بالتدّين  نتغنى  فلماذا  اأخيه،  لحم  ياأكل  كمن  للمغتاب  النبي 

اإذا كنا نقوم بما يغ�سب اهلل ور�سوله؟  

فاأ�سطر  لالن�سحاب  خيار  اأمامي  يكون  ل  حين  تتفاقم  والم�سكلة 

للبقاء في مكان ي�سلح ت�سميته »مجل�س غيبة« بامتياز، واإذا حاولت اأن 

اآمر بالمعروف واأطلب كّف الأذى عن الغائبين اأواجه باتهامات مزعجة 

اأو ب�سيل من ال�ستائم التي تلحق ال�سخ�س الغائب نتيجة دفاعي عنه، اأو 

بجملة دومًا تتكرر وهي »كل النا�س يقولون عنه ذلك«. وتبداأ 

اأ�سبحت  اأنني  لدرجة  المنطقية.  التبريرات غير 

اأتجّنب الجل�سات مع كثير من معارفي حتى ل 

اأقع في الحرام اأو اأتعر�س لم�سكلة بحجة اأنه 

ل ينبغي اأن اأن�سحب في حال كان الكالم عن 

واأنني  يعنيني  ل  ذلك  لأن  بال�سوء  الآخرين 

اإن ان�سحبت اأكون غير مهذب.

ماذا اأفعل؟ وهل هناك حل لهذه الم�سكلة؟ 

شباب

94



ة اأن نتائجها ال�سلبية  ال�سديق علي، ن�سكر م�ساركتنا م�سكلتك، خا�سّ

تكون دنيوّية واأخروّية ما يجعلها بالفعل خطيرة. و�سنقدم لك مجموعة 

خطوات ت�ساعدك على تجنب مجال�س الغيبة:

اأن تبتعد عن النا�س ب�سكل عام؛ فكثير من ال�سباب،  1- لي�س المطلوب 
وهلل الحمد، يدركون مخاطر الغيبة ويتجنبونها اإنما عليك اأن تنتقي 

من تجال�سهم وتعا�سرهم.

في  الرفاق  ولعّل  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  من  تياأ�س  ل   -2
بداية الأمر �سينزعجون منك ولكن �سدقني، جميعهم - على الأقل 

بينهم وبين اأنف�سهم -  يحترم �سدقك ووفاءك لالآخرين، وجميعهم 

يثق اأنه في حال غيابهم �ستكون اأنت المحامي عنهم. لذلك عليك اأن 

تثق اأنك على حق واأنك في موقع القوة بالنهي عن الباطل. 

3- اعتمد اأ�سلوبًا محّببًا في دفع الغيبة. ل تكن هجوميًا، بل حاول اإعطاء 
عاّمة  ق�سايا  عن  والحديث  المو�سوع  تغيير  اأو  للغائبين  المبررات 

مثيرة للجدل.

واإلى  بديلة،  اإلى حيل  الجاأ  بل  موقفك،  في  تحتد  اأن  ل�ست م�سطرًا   -4
الموعظة الح�سنة والأ�ساليب الذكية لتجنيب مجتمعك الغيبة.

وبينه  بينك  ان�سحه  الغيبة،  من  يكثر  الرفاق  اأحد  وجدت  حال  في   -5
بالكف عن ذلك و�سيقدر اأنك لم تجرحه اأمام الآخرين

6- ا�ستمر في موقفك الراف�س لهذا ال�سلوك ال�سائن، ومع الأيام �سيفهم 
من حولك اأنك �ساب ت�سعى لر�سا اهلل ول�ست من اآكلي لحوم الب�سر!

خطوات عملية للحل:
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بعناية  الخ�سار  تنتقي  فاطمة  كانت 

منها  تغ�سب  ك��م  ت��ع��رف  فهي  ���س��دي��دة، 

وبين  طازجة.  غير  اأح�سرتها  اإذا  اأمها 

عن  �سالح  العم  ت�ساأل  والآخ����ر،  الحين 

اأ�سعار الفاكهة لتتاأكد اأنها تختار الأف�سل 

م�����س��اّدة  ���س��وت  �سمعت  ف��ج��اأة  والأوف�����ر. 

فا�سترقت  ال��م��ح��ل،  زاوي����ة  ف��ي  ك��الم��ّي��ة 

النظر لترى طفاًل في التا�سعة من عمره، 

العم  انفراد. كان  البائع على  يتناق�س مع 

�سالح يهّز راأ�سه راف�سًا عرو�س وتو�سالت 

الفتى الحزينة. التفت اإليها واقترب منها 

منهيًا حواره مع الفتى: »لدّي زبائن ول�ست 

الولد  وقف  معك«.  وقتي  لأ�سيع  م�ستعدًا 

المحل بخطى  ثم خرج من  لثواٍن،  مكانه 

بطيئة ي�سرب كفًا باآخر.

من  الممتلئة  الأكيا�س  فاطمة  و�سعت 

يدها قرب ال�سندوق وهرولت نحو الفتى.

�ساألته  اإن  وم���ا  ب���األ���م،  يتمتم  ك���ان 

وب��داأ  دم��وع��ه  ان��ه��م��رت  حتى  م�ستف�سرة 

ليرة   500 �سوى  يملك  ل  هو  لها.  ي�سكو 

ما  مهترئًا  الفجل  وك��ان  الفجل  ل�سراء 

اأغ�سب والدته وطلبت منه اإعادته و�سراء 

البندورة بثمنه. ولكن البائع رف�س اإعادته 

فجل.. غير قابل للبدل
المنزل؟  اإلى  يعود  تراه  فكيف  تبديله،  اأو 

وماذا يقول لوالدته؟ 

تناولت  حتى  ���س��ك��واه،  اأن��ه��ى  اإن  وم��ا 

ل��ي��رة من  األ���ف  ف��اط��م��ة، بحركة ع��ف��وي��ة، 

من  تعّجبت  وكم  اإي��اه..  وناولته  حقيبتها 

نظراته الم�ستنكرة التي لم تفهم مغزاها 

حتى انبرى �سائحًا: »لماذا تعطينني األفًا؟ 

الفجل  اأبدل  اأن  اأريد فقط  ماًل.  اأطلب  ل 

اأن  اأري��د  »واأن��ا  بثقة:  اأجابته  بالبندورة«. 

اأ�ستري منك الفجل باألف!« تب�ّسم �ساكرًا: 

»ولكن �سعره 500 ليرة فقط!«. توّجها نحو 

العم �سالح الذي بقي يحملق بهما، �سرف 

البندورة  الفتى  فا�سترى  الأل���ف،  لهما 

ورحل.

و�سعت  المنزل،  اإل��ى  فاطمة  و�سلت 

الأك���ي���ا����س ف���ي ال��م��ط��ب��خ وت��وج��ه��ت نحو 

�سمعت  حتى  دقائق  اإل  هي  وما  غرفتها، 

�سوت والدتها ت�سيح بغ�سب: »يا فاطمة! 

لماذا  ل��الأك��ل!  �سالح  غير  الفجل  ه��ذا 

اإن��ه  ل��ه  وق��ول��ي  للبائع  اأعيديه  ا�ستريته؟ 

»هذا  وهم�ست:  فاطمة  »تب�سمت  مهترئ! 

في  الأق��ل  على  للبدل..  قابل  غير  الفجل 

هذه الدنيا..«.

شباب
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أسباب علمية تدفعك للنوم باكراً

1 - اأظهرت الأبحاث اأن ال�سباب في �سن المراهقة يحتاجون اإلى نحو 
9 �ساعات من النوم يوميًا للمحافظة على درجة جيدة من التركيز 

والقدرة على ال�ستيقاظ بن�ساط في اليوم التالي.

مرحلة  خالل  و»الليبتين«  »الكورتيزول«  هرموَنْي  الج�سم  يفرز   -  2
المناعي، كما ي�سبط  الجهاز  الأول وظائف  العميق، فينّظم  النوم 

الفرد؛  ب�سهية  الثاني  يتحكم  فيما  ال��دم،  في  الجلوكوز  م�ستويات 

لذا، فاإن الحرمان من النوم يرفع من اأخطار اإ�سابة الأفراد بداء 

المناعة  اإلى �سعف جهاز  ويوؤدي  ال�سمنة  ومعاناتهم من  ال�سكري، 

في الج�سم.

النوم يزيد من خطر الإ�سابة بالأمرا�س المزمنة.  3 - الحرمان من 
قدر  على  يح�سلون  ل  من  غالبية  اأن  اإل��ى  الدرا�سات  ت�سير  حيث 

كاٍف من النوم تزداد لديهم مخاطر الإ�سابة بالأمرا�س المزمنة، 

مثل: م�ساكل القلب والأوعية الدموية، عدم انتظام �سربات القلب، 

وارتفاع �سغط الدم، اأو مر�س ال�سكر.

4 - قلة النوم ت�سبب ال�سعور بالإحباط والكتئاب، والميل للوحدة.
5 - يجب اأن نعترف اأننا ل ن�ستطيع العمل ب�سكل جيد بعد ليلة من قلة 
النوم، وغالبًا ما نعاني في العمل اأو المدر�سة نتيجًة لذلك. فالنوم 

قدرات  من  تقّلل    النوم  وقّلة  لدينا،  المعرفية  العملّيات  وق��ود  هو 

النتباه واليقظة العقلّية، والتركيز، والتفكير، والت�سال والتعّلم.

يميل  ذلك  ورغم  باكرًا،  النوم  اأهمية  عن  ن�سمع  ما  كثيرًا 

العديد من ال�سباب لل�سهر حتى �ساعة متاأخرة.  اإليك 5 اأ�سباب 

علمية تجعلك تعيد التفكير مرتين قبل اأن ت�سهر حتى ما بعد 

منت�سف الليل:
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اإعداد: حوراء مرعي عجمي

طردت بناتها
وأحفادها بسبب
 الـ »واتس آب«

اأبنائها  بطرد  �سعودية  عجوز  قامت 

الجمعة،  مجل�س  من  واأح��ف��اده��ا  وبناتها 

عامًا   20 منذ  اإقامته  على  اعتادت  الذي 

ان�سغالهم  هو  وال�سبب  اأ�سبوعي،  ب�سكل 

ب�»الوات�س اآب«.

ال�سعودية  »عكاظ«  �سحيفة  وذك��رت 

ان�سغال  ب�سبب  اأبناءها  العجوز طردت  اأن 

ال��ج��م��ي��ع ب��ه��وات��ف��ه��م ال��ن��ق��ال��ة وخ��ا���س��ة 

اآب«،  ال���»وات�����س  برنامج  عبر  بالمحادثة 

وتحذيرها  منا�سدتها  من  الرغم  وعلى 

لهم اأكثر من مرة حول هذا الأمر، اإّل اأنهم 

لم ي�ستمعوا لها، فغ�سبت وطردت الجميع 

وقالت  واندها�سهم،  ا�ستغرابهم  و�سط 

بح�سب  ح���دث،  م��ا  على  معّلقًة  ال��ع��ج��وز 

ال�سحيفة: »من يرْد اأن يجل�س في مجل�سي 

وي�ستمر في ح�سور الجتماع الأ�سبوعي كل 

جمعة، فليترك جّواله والن�سغال به«.

ي�سبب التوتر النف�سي تغّيرات �سلبّية 

تكّون  عملّية  في  يوؤثر  لأن��ه  الدماغ،  في 

ي�سّرع  ما  الدماغية،  الع�سبية  الخاليا 

في �سيخوخة الدماغ، ويوؤدي اإلى فقدان 

الذاكرة وظهور اأمرا�س ال�سيخوخة.

الأمريكية  »اآي��وا«  علماء جامعة  بّين 

بعد اإجرائهم درا�سة بهذا ال�ساأن، مدى 

الإن�سان،  لدماغ  النف�سي  التوّتر  خطورة 

حيث اأثبتوا اأّن التغّيرات الحا�سلة ب�سبب 

طبيعية  م�ساألة  هي  العمر،  في  التقدم 

التوّتر  تاأثير  تحت  ولكنها  اإن�سان،  لكل 

التوّتر  اأن  اأي  �سرعتها،  ت��زداد  النف�سي 

النف�سي ي�سّرع عملّية �سيخوخة الدماغ.

ريدلي:  جي�سون  البرفي�سور  ويقول 

التوتر  ي�سبح  العمر،  في  التقدم  »م��ع 

اأكثر خطورة على دماغ الإن�سان مما هو 

في �سّن ال�سباب«.

التوتر النفسي يسرِّع في شيخوخة الدماغ

حول العالم
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في  الم�سنين  ت�ساعد  الكمبيوتر  األعاب  اأن  علمية،  درا�سة  نتائج  بّينت 

التغلب على الكتئاب، لأنها تحفز ن�ساط الدماغ.

اأجرى هذه الدرا�سة علماء من الوليات المتحدة وال�سين، و�سارك 

ت�ساعدهم  لم  �سنة  و88   50 بين  اأعمارهم  ت��ت��راوح  اأ�سخا�س  فيها 

الم�ستح�سرات الطبية في عالج الكتئاب.

األعاب  ممار�ستهم  م��ن  متتالية،  اأ�سابيع  اأرب��ع��ة  وبعد 

كمبيوتر محّفزة لن�ساط الدماغ، تبّين اأّن هوؤلء تغّلبوا على 

الكاآبة التي كانت تالزمهم دائمًا.

وا�ستنادًا اإلى هذا، ا�ستنتج العلماء اأن األعاب الكمبيوتر 

محّل  تحّل  اأن  يمكن  ال��دم��اغ  ن�ساط  وتحّفز  تطّور  التي 

الم�ستح�سرات الطبّية الم�ساّدة لهذا المر�س النف�سي.

ألعاب الكمبيوتر تنقذ المسنين من الكآبة

تمامًا، هناك  العلماء  يعرفه  ل  ل�سبب 

اآلم  م��ن  للتخل�س  وب�سيط  �سحري  ح��ل 

الراأ�س وال�سداع، قم فقط بتخفي�س كمية 

اليومية،  وجباتك  في  تتناولها  التي  الملح 

ال�سداع  مع  معاناتك  بعدها  تختفي  وقد 

اإلى الأبد.

فبح�سب درا�سة جديدة، ي�ساعد تقليل 

م�ستويات  اإل��ى  الطعام،  في  الملح  كمّية 

عند  ال�سداع  م��ن  الوقاية  ف��ي  طبيعّية، 

حوالي ثلث الأ�سخا�س الذين يعانون عادًة 

التي  الحديثة  الدرا�سة  وجدت  وقد  منه. 

قام بها باحثون من جامعة »جون هوبكنز« 

كمية  تخفي�س  اأن  م�سترك،   400 و�سملت 

غرامات   9 من  اليومي  الطعام  في  الملح 

اإلى الحد الذي تق�سي به التو�سيات، وهو 

المقدار  هو  يوميًا،  الملح  من  غرامات   3
للق�ساء على ال�سداع عند حوالي  الكافي 

متابعتهم  تمت  ال��ذي��ن  الم�ستركين  ثلث 

خالل �سهور طويلة تم خاللها تعديل كمية 

الملح في وجباتهم اليومية على مراحل.

�سكان  اأّن  �سابقة  اإح�ساءات  وتظهر 

اآ�سيا الو�سطى هم الأكثر ا�ستهالكًا للملح 

في العالم، في حين ينخف�س ال�ستهالك 

اإلى م�ستوياته الدنيا في اإفريقيا.

العالج
السحري للصداع
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ذكرت �سبكة »اآي تي في« البريطانية، 

بين  انت�سارًا  الأكثر  هو  »محمد«  ا�سم  اأن 

مو�سحة  الذكور،  الجدد  بريطانيا  مواليد 

بين  المائة  الأ���س��م��اء  قائمة  ت�سّدر  اأن���ه 

»محمد« هو االسم 
االكثر انتشاراً في بريطانيا

اأ�����س����ارت ���س��ح��ي��ف��ة »داي����ل����ي م��ي��ل« 

البريطانية، اإلى اأنه »عادة ما تت�سبب اأ�سعة 

ت�سل  ل  لكنها  بحروق  الحارقة  ال�سم�س 

يعانيه  ما  وهو  الجلد«،  »اإذاب��ة  درجة  اإلى 

البرازيلية  اأرارا���س  قرية  �سكان  من  عدد 

اأ�سعة  م�سدره  ن��ادر  جلدي  مر�س  ب�سبب 

ال�سم�س، حيث يعي�س عدد من �سكان هذه 

سكان قرية يذوبون تحت أشعة الشمس
�سباح  مع  يتجدد  رعبًا  البرازيلية  البلدة 

فوق  باأ�سعتها  ال�سم�س  ت�سطع  ي��وم  ك��ل 

البنف�سجية م�سببًة لمعظم �سكانها مر�سًا 

نادرًا يعرف با�سم »جفاف اأ�سباغ الجلد، 

اإذ  الجلد«،  �سرطان  اإلى  يتحول  ما  غالبًا 

على  القدرة  من  �سحاياه  المر�س  يحرم 

ال�سم�س  ت�سببها  التي  الأ���س��رار  ترميم 

ت�سنجًا  لب�سرتهم، فيتاآكل جلدهم وي�سبب 

في الع�سالت وتاأخرًا في النمو«.

المر�س  »ه��ذا  اأن  ال�سحيفة  وذك��رت 

اأرارا���س، حيث  اإلى عبء ثقيل في  يتحّول 

لبقاء  �سروري  الحار  الخارج  في  العمل 

 40 كل  من  واح��دًا  وي�سيب  المزارعين، 

قروّيًا، ما يزيد بكثير عن ن�سبة الواحد في 

المليون الم�سجلة في الوليات المتحدة«.

 27 ليقفز   ،2014 عام  مواليد  بريطانيا 

واأو�سحت  الما�سي.  بالعام  مركزًا مقارنة 

في  جديدة  عربية  اأ�سماء  دخول  القائمة، 

قائمة اأ�سماء الإناث، حيث احتل ا�سم »نور« 

 المركز التا�سع والع�سرين و»مريم« المركز 

ال�35، وجاء ا�سما »علي« و»اإبراهيم« �سمن 

بين  �سيوعًا  المائة  الأ�سماء  اأكثر  قائمة 

 المواليد الجدد في بريطانيا. 

حول العالم
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جامعة المصطفى تقيم الحفل السنوي
P لذكرى والدة النبي محّمد
Q وحفيده اإلمام الصادق

لمنا�سبة ولدة الر�سول الأمجِد محّمد P وولدة حفيده الإمام ال�سادق R، اأقامت 

لإحياء ذكرى ولدة  الأّول  ال�سنوي  الحفل  لبنان-  العالمّية -فرع   P الم�سطفى  جامعة 

نبّي الرحمة والهدى P، وقد ح�سر الحفل كّل من: �سعادة �سفير الجمهورّية الإ�سالمّية 

في اإيران ال�سّيد الدكتور محّمد فتح علي، ممّثل مفتي الجمهورّية اللبنانّية �سماحة ال�سيخ 

ه�سام خليفة، ممّثل نائب رئي�س المجل�س الإ�سالمي ال�سيعي الأعلى �سماحة المفتي الممتاز 

ال�سيخ اأحمد قبالن، ممّثل الكاردينال ب�سارة الراعي الأب عبدو اأبو الك�سم، ممّثل �سيخ عقل 

ال�سي�ستاني  علي  ال�سّيد  العظمى  اهلل  اآية  ممّثل  المنى،  اأبو  �سامي  ال�سيخ  الدرزية  الطائفة 

الحاج حامد الخّفاف، ممّثل الأمين العام لحزب اهلل �سماحة ال�سيخ الدكتور اأكرم بركات، 

 P اأمين عام اّتحاد علماء المقاومة �سماحة ال�سيخ ماهر حّمود، ممّثل جامعة الم�سطفى

في لبنان �سماحة الدكتور ال�سيخ علي ر�سا بنياز، اإ�سافة اإلى ح�سٍد كبيٍر من العلماء الأجالء 

والإعالمّية،  والدبلوما�سّية،  والبلدّية،  والجتماعّية،  الدينّية،  والفاعلّيات  وال�سخ�سّيات 

والحزبّية، اإلى جانب اأ�ساتذة الجامعة وطالبها وطالباتها.

اأكدت كلمات الم�ساركين على معاني وحدة ال�سف واللتزام بالنهج المحمدي، ونبذ 

ال�سال،  الفكر  المغر�سين الحاقدين، والتكفيرّيين ومواجهة  الخالفات، وت�سييع فر�س 

الموجود تارة في التطّرف الإ�سالمي، واأخرى في الم�سيحّية ال�سهيونّية.

�سماحة الدكتور ال�سيخ علي ر�سا بنياز�سماحة الدكتور ال�سيخ اأكرم بركاتالأب عبدو اأبو الك�سم

نشاطات
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�سح اأم خطاأ؟

اأ - الدولة وموؤ�س�ساتها تملك اأموالها حتى واإن كانت كافرة اأو ظالمة، ول يجوز لأحد اأخذها دون مجّوز 

�سرعي اأو قانوني.

ب - ل يمكن اعتبار �سلوك الأفراد ح�سيلة تفاعل ال�سخ�سّية مع البيئة.

ج - من العنا�سر التي تدخل في اإطار العملية التربوّية النظافة.

امالأ الفراغ:

اأ - »ل اأعلم جارًا اأبّر، ول خليطًا اأن�سف، ول رفيقًا اأطوع ول معّلمًا اأخ�سع، ول اأزهد في جدال، ول اأكّف 

عن قتال، من ................................. .

العفو  يكون  واأن  جارية،  عادة  الأخطاء  لتدارك  الفر�س  فتح  يكون  اأن  اإلى  يدعو   .................................  - ب 

والت�سامح قيمة حاكمة.

ج - »من لم ي�سحبك معينًا على نف�سك ف�سحبته ................................. عليك اإن علمت«.

من القائل؟

الإطالق  دون  الحيلولة  اأجل  من  ال�سماوية  الكتب  عليهم  واأنزلت  بقوانين   R الأنبياء  »جاء   - اأ 

والإفراط في الطبائع«.

ب - »نحن نريد العلم ل�سعادة الب�سر وتكاملهم وا�ستقرار العدالة«.

ج - »اإن لالإن�سان �سيرًا تكوينيًا نحو اهلل تعالى، كما اأن له �سيرًا اختياريًا اأي�سًا«.

�سحح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد:

اأ - الإيمان باهلل تعالى يتطلب قناعة واعتقادًا بالأدّلة والدين.

ب - كانت الق�سية الفل�سطينية اأبرز تطبيق نظري وميداني من بركات ال�سحوة.

ج - ت�سير الدرا�سات اإلى اأن غالبية من ل يح�سلون على قدر كاف من الطعام تزداد لديهم مخاطر 

الإ�سابة بالأمرا�س المزمنة.

أسئلة مسابقة العدد 281

اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي. ٭ 

ُينتخب الفائزون �سهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �سحيحة عن كل اأ�سئلة  ٭ 

الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل الآتي:

الثاني: مئة األف ليرة لبنانية االأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية 

بالإ�سافة اإلى 8 جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

يعتبر  بالقرعة،  اإجابات �سحيحة ولم يوفق  اثني ع�سر عددًا ويقّدم  ي�سارك في  كل من  ٭ 

فائزًا بالجائزة ال�سنوية.

ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين وثالث وثمانين ال�سادر  ٭ 

في الأول من �سهر ني�سان 2015م بم�سيئة اهلل.
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من هو؟

حب لك الخير، واأنا واهلل عنك را�ٍس«.
ُ
اأ - قال له الإمام ال�سادق Q: »واأنا واهلل اأ

ب - كان ل ينام من الليل اإّل �ساعتين، ويم�سيه بين �سالة وقراءة قراآن ودعاء وتفّكر.

ج - منه تعّلمنا ونتعّلم كيف نواجه الم�سيبة بابت�سامة، منه نتعّلم كيف تكون الآخرة كّل هّمنا ون�سعى لها �سعيها.

في اأّي مو�سوع وردت الجملة االآتية:

»اإن تعاليم الإ�سالم اأتت لتحفظ حقوق النا�س ولتوؤّمن العدالة لهم وتبعد الظلم عن عاتقهم«.

اختر اإجابة واحدة:

»�سواء في الماء اأو الكهرباء )يجوز - ل يجوز( على راأي المراجع المتناع عن دفع قيمة ال�ستراك«.

ورد في العدد اأن هدره يوؤثر مبا�سرة على المواطنين في مختلف جوانب الحياة، هل هو:

ب. الحق العام    ج. المال العام اأ. النظام العام   

 اذكر ا�سم المنطقة التي يعتبر �سكانها االأكثر ا�ستهالكًا للملح في العالم.

 اأو�سى به االإ�سالم وفي مختلف جوانب الحياة االإن�سانية بهدف الو�سول اإلى حياة اأف�سل 

وتحقيق امتثال التكليف االإلهي... ما هو؟

الجائزة االأولى: علي زهير �ساهين. 150000 ل.ل.

الجائزة الثانية:  ريما وا�سف �سوفان. 100000 ل.ل.

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

اآالء خليل نعمة* 

ح�سين علي الخطيب* 

زينب اأحمد �سرور* 

لمى عبد الحميد غازي* 

اأماني ح�سين ر�سا* 

راوية ح�سين الجمال* 

فاتن اأحمد �سرور* 

ح�سين علي حجازي* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 279

ل من اآذار  2015م اآخر مهلة ال�ستالم اأجوبة الم�سابقة: االأوَّ

من  اإلى حرمانها  يوؤدي  ما  القرعة  �سحب  بعد  المجلة  اإلى  الق�سائم  من  العديد  ي�سل  ٭ 

ال�ستراك بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

ُتر�سل الأجوبة عبر �سندوق البريد)بيروت، �س.ب: 24/53(، اأو اإلى جمعية المعارف  ٭ 

الثقافية  الإ�سالمية  المعارف  جمعية  معر�س  اإلى  اأو  المعمورة  الثقافية-  الإ�سالمية 

-النبطية- مقابل مركز اإمداد الإمام الخميني}.

كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية. ٭ 

يحذف ال�سم المتكّرر في ق�سائم ال�ستراك. ٭ 

ل ُت�سّلم الجائزة اإّل مع اإرفاق هوية �ساحبها اأو �سورة عنها. ٭ 

مهلة ا�ستالم الجائزة ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإعالنها في المجلة، واإّل فتعتبر ملغاة. ٭ 
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أحزان بالدي
��������������������س�������������������وارع ب����������������الدي

ال���������������ي���������������وم اأع���������ل���������ن���������ت

ح���������������������������������داده���������������������������������ا  

ف�����������ت�����������ج�����������ل�����������ب�����������ب�����������ت

ب����������������اأح����������������م����������������ر ق�������������ان

* * *
ق������������������������د زارت��������������������ه��������������������ا 

ذئ���������اب ال�����غ�����اب�����ة ال���م���ل���ع���ون���ة 

ف���������اب���������ت���������ل���������ت م����������اآق����������ي 

ع������������رو�������������س ال��������م��������دائ��������ن 

* * *
رائ�������ح�������ة ال��������ف��������راق ال�����ي�����وم 

ت���������������دم���������������ي ق����������ل����������وب����������ًا 

ت�������������ق�������������ّوي ال���������ع���������زائ���������م 

* * *
وي����������ب����������ق����������ى ال��������رح��������ي��������ل 

ال��������م��������وت وادي  ف������������ي 

ع�����������م�����������ي�����������ق�����������ًا ج������������������دًا

رائ�����������ح�����������ة ال������������������دم ف����ي����ه

ت�����������ح�����������اك�����������ي ال�����������ه�����������وى

وك������ل������م������ا ه��������ّب��������ت ال������ري������ح 

ل�����ت�����ب�����اغ�����ت ال����ح���������س����ائ���������س

اأت����������اه����������ا ال������غ������ي������م ب���غ���ي���ث 

ف������ت������ح������ي������ا اأق����������ح����������وان����������ًا

وع�������ر��������س�������ًا ف�������ي ال���������س����م����اء

وع��������������ل��������������ى الأر����������������������������س

ي������ن������ت������ع�������������س ال���������������س�������الم 

والأم����������������������������ل ب������ال������ل������ق������اء

فاطمة من�شور

نسقي ترابك 
بالدموع

إلى روح الفقيدة الزينبية 
»زينب أحمد قانصوه«

وطالت الغيبة يا َزيَنب

مرت �سنة على الّرحيل

وح�سرة غيابِك ت�سعب �ساعة بعد �ساعة

نار ال�سوق اإليِك ت�سري

ودمع العتب عليِك يجري

واأن��ه  ق���ادم،  ليلِك  اأن  علمنا  فليتنا 

ت�ساهدي  لن  واأن��ِك  المرة،  ه��ذه  �سيطول 

ال�سروق المقبل..

َلو كنا نعلم ...

لوّدعناِك الوداع الأخير با�ستياق

ووّدعنا العينين البريئتين قبل الفراق

هنا حيث اأنِت.. هدوء القبر الحزين

و�سمت الموت

حيث ل حديث.. ول �سوت

وهنا حيث اأنِت

قّبل القبر واأ�سّم عطرك فيه
ُ
�ساأ

واأن�ست لتنهيدة اأمِك المتعبة

بحرقة �سوق وحنين

بهم�س ولهفة واأنين

بلوعة قلٍب تزفه اإليِك اأ�سواق وذكريات

اليوم ن�سقي ترابك بالدموع

وننثر الورود

لعرو�س العرائ�س... َزيَنب

فاطمة يو�شف قان�شوه

بأقالمكم
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هي  ث��ال��ث��ًة  القبلتين  ث��ان��ي  ع��ل��ى  ِزْد 

الجنوب

اإْن �سئت �سالًة يّمْم وجهك �سطره

�سئت  اأو  تيّمم،  مجاهديه  ثياب  بغبار 

اأ من عرق جباههم تو�سّ

المقد�س  الوادي  اإنك في  نعليك  اخلْع 

»الحجير« ثم �سلِّ

اأكبر..  اهلل  تهم�ْس..  ل  �سوتك  ارف��ع 

فكّل ال�سالة �سارت اإذا جاء ن�سر اهلل

ارفع �سوتك.. ل تهم�س.. فاهلل بعد اأن 

�سئت �ساء

و�سالُتك ما عادْت ق�ساء

ولو اأ�سرقْت �سم�ُس ال�سياء

فاأنت فيها الأمُل واأنت الرجاء

وفيها ن�سر اهلل قد جاء

هنا وطئت نعالهم.. اركْع

هنا زغرد المدفُع.. ا�سمْع

هنا �سال الدُم الزكّي.. اخ�سْع

هنا انت�سر الجرُح.. تقدْم ول ترجْع

فن�سر اهلل ما زال فينا.. ارفع راأ�سك 

ارفْع...

محمود دبوق

نشيد الشهيد رائف منيف داغر )باقر()*(
ْبِح ال�سُّ َكَن�ْسَمِة  َم����َرْرَت 

َب������ْوِح ول  ������س�����ْوٍت  ِب�����ال 

ِل����ت����وق����َظ َن����ائ����م����ًا ف��ي��ن��ا

ِب��ع��ْط��ِر ال�������َوْرِد وال������رْوِح

�ستبقى زينٌب تهدي لوجه اهلل قربانا

ب��ب�����س��م��ت��َك ال���ت���ي اأه����وى

وال�سلوى ال�سبَر  راأي����ُت 

وي�������وَم م����ول����ِد ال��م��ه��دي

بالتَّقوى ال��ُع��ْم��َر  خ��ت��م��َت 

�ستبقى زينٌب تهدي لوجه اهلل قربانا

اإل����ي����َك ال���ح���بُّ ي���ا ب��اق��ْر

ه����دي����ُة ق���ل���ب���َي ال���ذاك���ر

اأزح����َت ال��ل��ي��َل ف��ي َع��َج��ٍل

الباكر ْبُحَك  �سُ فاأ�سرَق 

�ستبقى زينٌب تهدي لوجه اهلل قربانا

م�����الأَت ال��ْق��ل��َب َت��ْح��َن��ان��ا

��ْم��َت ال��م��وِت األ��ح��ان��ا و���سَ

م���ت َم���ه���رًا دم������اوؤك ُق���دِّ

ل���ك���ي ي���ل���ق���اكَ م��ه��دي��ن��ا

�ستبقى زينٌب تهدي لوجه اهلل قربانا

ال�شيخ ح�شين زين الدين

لوجه اهلل... قرباناًثالث القبلتين

( ا�ست�سهد دفاعًا عن المقد�سات بتاريخ 2014/6/14. (
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ج��رت الأي����ام وت��وال��ت ال�����س��ن��ون، ول زلت 

اأرى  اإلى نظراتك،  اأرنو  اأ�ستيقظ على �سوتك، 

مقلتيك  �سنا  الليالي، من  قمرًا في عتمة  فيك 

الجميلتين  ي��دي��ك  م��ن  ال��ظ��الم،  دروب  اأن��ي��ر 

اأ�سكب في�سًا  اأ�ست�سعر دفء الحياة، من قلبك 

من حنان ُيطلقني طفلة مطمئّنة متنا�سية غدر 

الحياة، اأخطف من قدميك خطاك ال�سليمة في 

اأن تكون »اإن�سانًا« لي�س ك�سائر الب�سر، بل اإن�سانًا 

ت�سرفاتك،  يحكم  �سميرًا  اإن�سانّيته  من  ياأُخذ 

قلب مالك  اأظّنه  الزمن،  يغّيره  ل  به  ما  وقلبًا 

اأمام  ي�سمد  الآخرين،  بقلوب  ليراأف  ين�سطر 

جّل الم�سائب م�ستب�سرًا برحمة اهلل.

واإليك اأعود...

تنثر  اأنت...  عمري  ريحانة  اأنت...  �سندي 

ما  ُج��لُّ  ه��ذا  الأح����الم.  وعبير  ال��ك��الم  جميل 

اأر�سم  اأن  اأق��در  ل  ل��ي!!  فما  ر�سمه.  ا�ستطعُت 

�سفات اأراها دومًا اأم اأّن اليراع اأخجلني؟! اأحاُر 

بك اأبي.. ك�سرت يراعي اأمام �سموخ يراعك ..

اأبي.. اأبارك لك عطاءك، باكورة ح�سادك 

ال��ت��ي اأودع���ت���ه���ا رواي�����ة ت��ح��ك��ي الإن�������س���ان في 

بن  علي  خطى  على  ال�سير  تالم�س  اإن�سانّيته. 

وغدر  الحياة  ظلم  تحكي   ،Q طالب  اأب��ي 

الزمان. تحكي روح الفقراء ومعاناتهم، تحكي 

اأن العطاء اأداة لي�س لتقدي�س الأ�سخا�س جهرًا، 

بل لتقدي�س الأرواح �سرًا.

حّبك  ودام  رّب��ي  يحفظك  اأن  اأب��ي  اأتمّنى 

الأول في قلبي...

ابنتك.. رحاب عبد النبي ح�شين

إلى والدي 
بأقالمكم
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ذبيحة األضحى

نذرت عيوني لل�ستاء فاأمطر

اأينع حقل العمر وزها البيدر

من اأجزل العطاء له في الخلق �ساأن

يرزق من ي�ساء ياأخذ اأو يذر

ظفرت من زينة الحياة الدنيا بتواأم

منة اهلل تجّلت باأبهى ال�سور

كما يم�سي موج العمر هوينًا م�سينا

على طريق ذات ال�سوكة انق�سم البيدر

وقبل اأن يعلن الأ�سحى منا�سكه

امت�سقتك �سارية الثغور

وكّفنْتَك الجبال بلون ال�سخور

واأعلنت رحلة الحج الأكبر

لم ت�سبع عيناي من وجه يو�سف لتهجر

وفي يوم الطواف طفُت حول قربانك

اأحت�سي  ال�سنا  األثم  راأ�سك  عند  وجثوُت 

النجيع بل�سمًا وجرح الكرار اأذكر

ث��رًى  على  خجاًل  يتدحرج  دمعي  ذرف��ت 

بالراأ�س  المكّلل  والرمح  زينب  حزن  اأقلت 

والمئزر

مهداة إلى روح الشهيد السيد فؤاد مرتضى)*(

وهدرت في ال�سدر �سق�سقة

هدرت مجلجلًة ولم تقر

ح�سنْتَك المنايا كال�سماء �سمت فرقد

وراأيت وجدي في عيون الخلق يتجّدد

واأبحَر وجعي في عيون اأطفالك يتعّمد

وت�سري �سراعتي بخطو هاجر

بين ال�سفا والمروة ت�سعى

ت�سعد عَرفة ترفع قربانك الطاهر للعلى

لّبيك اللهم لّبيك هو ذا الذبح الأوفى

وهذا الطواف في مدينة ال�سم�س

اأقام للح�سين كعبًة تالألأ ال�سياء

بين اأركانها وتخفى...

�شباح عبود دند�ش

( ا�ست�سهد دفاعًا عن المقد�سات بتاريخ 2014/10/5. (

الهوام�س

107

م
 2

01
5 

ط
با

�ش
/

 2
81

د 
د

ع
ل
ا



)Sudoku( ســـــودوكـو 
مكّونة  ال�سبكة  هذه  اللعبة:  �شروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّسم اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط 

9 �سمن  اإلى   1 الأرق��ام من  اللعبة و�سع 

كل  في  الرقم  يتكرر  ل  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

5
2 7
1 4 8 6 3
7 1 9

8 1 5 4 3
9 5 6

4 3 6 1
3 9 8 7

8 5

لماذا؟
Q قال: قلت له لأي عّلة  عن عبد ال�سالم بن �سالح الهروي، عن الإمام الر�سا 

اأغرق اهلل عّز وجّل الدنيا كّلها في زمن نوح Q و]فيها[ الأطفال ومن ل ذنب له؟ فقال: 

ما كان فيهم الأطفال، لأّن اهلل عّز وجّل اأعقم اأ�سالب قوم نوح واأرحام ن�سائهم اأربعين 

عامًا، فانقطع ن�سلهم فغرقوا ول طفل فيهم. ما كان اهلل تعالى ليهلك بعذابه من ل ذنب 

له. واأما الباقون من قوم نوح Q فاأغرقوا لتكذيبهم لنبي اهلل نوح Q، و�سايُرهم 

اأغرقوا بر�ساهم تكذيب المكذبين، ومن غاب عن اأمر فر�سي به كان �ساهده واأتاه.

)علل ال�سرائع، ج1، �س30(

َمْن هو؟
ال�سيد جمال الدين االأفغاني

ولد في قرية اأ�سد اآباد في اإيران )1254ه� - 1838م(. �سافر مع والده ال�سيد �سفتر 

اإلى العراق في ع�سر ال�سيخ مرت�سى الأن�ساري الذي اعتنى به. انخرط في �سلك العلماء 

الكبار بعلومه العالية. طاف العالم الإ�سالمي وجال في غرب اأوروبا.

اأفنى حياته في �سبيل اإيقاظ العالم الإ�سالمي من مخططات الحكومات ال�ستعمارية 

كان  العرابية.  الثورة  في  يد  له  كانت  وا�سطهدته.  خافته  التي  البريطانية)خا�سة(،   -

يفّكر في جمع الحكومات الإ�سالمية ومن جملتها اإيران حول الخالفة الإ�سالمية لالتحاد 

ومنع التدّخل الأوروبي في اأمورها. 

قّلده ال�سلطان عبد الحميد في الق�سطنطينية ريا�سة العمل في �سبيل الدعوة للجامعة 

الإ�سالمية.

الوثقى«.  »العروة  �سحيفة  معه  اأ�سدر  الذي  عبده  محمد  ال�سيخ  تالميذه  اأكبر  من 

التحق بالرفيق الأعلى عام 1896. من اأ�سهر موؤلفاته: »ر�سالة الرد على الدهريين«.

الواحة
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كيف؟
كيف تخففين من غ�سب طفلك؟

اأن  حاولي  معلوم  غير  ل�سبب  طفلك  يغ�سب  عندما  وم�سروع.  طبيعي  �سعور  الغ�سب 

تبتعدي عنه، اخرجي من غرفته، وتابعي اأعمالك المنزلية بهدوء. تغا�سي عن حركاته 

بع�س الوقت و�سوف تالحظين اأنه يهداأ ب�سرعة اأكبر.

)تربية الطفل - اآن باكو�س(

أحجية
 دوائر الجمع

�سع الأرقام من واحد اإلى ت�سعة ع�سر داخل 

اأية  مجموع  يكون  بحيث  ع�سرة  الت�سع  الدوائر 

ثالثة اأرقام على خط م�ستقيم م�ساويًا لثالثين. 

على اأن تكون الدائرة في الو�سط دائمًا منت�سف 

الخط.

يتدّبرون
{اإِنََّما َيَتَقبَُّل اهللُ ِمَن اْلُمتَِّقيَن} )المائدة: 27(.

لم يقل من »العاملين«... بل من »المتقين«... لأن العمل اإذا خال من التقوى �سار لغير 

اهلل؛ لأنه خالف ما اأمَر.

صورة وتعليق

»الوصية األساس« إلى جيل جديد
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12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

بحيرة لبنانية - للنهي. 1

عا�شمة عربية - حركة مقاومة فل�شطينية. 2

�شّوت الجر�ش - عبد. 3

ا�شم عربي مذكر - اكتما. 4

ذّل - �شنوات. 5

التراب . 6 خلطا   - منظفات  م��ارك��ة   - للنداء 

بالماء

جمع كلمة »م�شتاق« - ن�شف كلمة »اأريب«. 7

و�شى - حرف جر - حّركا. 8

نرمي ال�شيء اأر�شاً - ال�شحاري. 9

بيت الدجاج - يراهنا. 10

عموديًا:

نهر لبناني - �شات ال�شفدع . 1

طري - عا�شمة اأميركية. 2

 برد - ن�شف كلمة »�شاحا« - تعبر. 3

 دولة اأوروبية - عائ�ش. 4

ظام - مر�ش. 5

 جمعا - اإناء. 6

7 . - ودل��ك��ه  ب��ال��م��اء  الطحين  خلط   - ناحية   

ن�شف كلمة »كارل«

ر�شالة - نزل اإلى اأ�شفل. 8

 للنفي - دولة اآ�شيوية. 9

 عا�شمة اآ�شيوية.. 10

الواحة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�سادرة في العدد 280

من يرغب من االإخوة القراء بالم�شاركة في �شحب قرعة الم�شابقة؛ 

فلي�شتعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Sudoku حــــل شبــكـة
الصادرة في العدد 280

5 3 4 9 7 6 8 1 2

2 6 7 3 8 1 5 9 4

9 1 8 4 2 5 3 6 7

6 9 3 5 1 7 2 4 8

4 2 1 8 3 9 6 7 5

7 8 5 2 6 4 1 3 9

1 5 6 7 4 8 9 2 3

8 4 2 1 9 3 7 5 6

3 7 9 6 5 2 4 8 1

جواب االأحجية: 

ه��������ذا ال���ت���رك���ي���ب 

ي�������م�������ث�������ل اأح������������د 

االأجوبة الممكنة.

اأجوبة م�سابقة العدد 279

12345678910
هللار�سنن�سح1

ايبرحبغار2

تمحرةديحو3

اناغلبلب4

د�سهادها5

نوديبيملح6

لامنواعم7

حودهاال8

يفولاالجا9

ةيدوع�سلاه10

1 - �شح اأم خطاأ؟
اأ - �شح

ب - خطاأ

ج - خطاأ

2 - اماأ الفراغ:
اأ - الغافل

ب - يقوم

دق ج - ال�شّ

3 - َمن القائل؟
اأ - االإمام الخميني }.

ال��م��و���ش��وي    ع��ب��ا���ش  ال�����ش��ي��د   - ب 

.{

ج - عثمان بن مظعون.

في  ورد  ح�شبما  ال��خ��ط��اأ  ���ش��ّح��ح   -  4
العدد:

اأ - يذكرون

ب -  ت�شّر

ج -  الروؤيا

5 - من/ ما المق�شود؟
اأ - ال�شهيد اأحمد وائل رعد

)C( ب - فيتامين

ج - القلب

6 - التفكير االإيجابي
7 -  النوموفوبيا

8 - �شّدق على االأمر
9 - حا�ّشة ال�شم

10 - الغيب

15 5

16

4

17

3

18

2

19

1

9

11

8

12

7

13

6

14

10
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حالتين في  صورٌة.. 

لم تكن تعني �سورة تذكارية لها اأمام �سريح الإمام الخميني } 

ب�سغٍف  تنظر  كانت  الأول��ى.  زيارتها  كانت  فقد  المعنوي؛  بعدها  من  اأكثر 

لل�سريح، وتتوالى في ذهنها �سور الإمام، وما تعرفه عنه كفي�ٍس ل يتوقف؛ ظروف 

تناولت  تفكير،  ودون  له...  ال�سعب  هتافات  النورانية،  كلماته  الت�سحيات،  الثورة، 

مجحف«،  قانوٌن  لَم؟  »لكن  ال�سور«،  التقاط  »ممنوع  تذكرت  ال�سورة.  للتقاط  هاتفها 

فالجميع حولها يلتقط ال�سور �سّرًا، خالفًا للقانون، حاولت التبرير: »اإن كانت الم�سكلة 

اأمنية، فهاتفي اآمن، واإن كانت خوفًا من ال�ستفادة الإعالمية، فا�ستفادتي �سخ�سية«.

تمّردت وهّمت بالتقاطها، لكن خطف تركيزها موقف له في المنفى، حين امتنع } 

عن تناول اللحوم التي تذبح خارج الأماكن المخ�س�سة قانونيًا للذبح، واإن كانت مذكاة؛ 

لأن روح الإ�سالم ل تبرر مخالفة اأي قانون.

بخجل �سديد، اأعادت هاتفها اإلى حقيبتها، فكيف تخالف قانونًا ب�سيطًا بحجة �سورة 

تذكارية ل�سريح رجل لم يخالف قانونًا، اإل ما كان ظالمًا؟! فال قيمة ل�سورة معه وهي 

عاجزة عن تعلم قيمة ب�سيطة منه. 

زيارة  بتنظيم  المعنيين  اأحد  ناداها  فجاأة  بالن�سراف،  وهّمت  التحية  عليه  األقت 

ال�سيد  اأمام �سريح  بالوقوف هنا للتقاط �سورة تذكارية  مجموعتها: »�سيدتي، تف�سلي 

الخميني }؛ بعد�سة محترف خا�س لمجموعتكم ا�ستثناًء؛ كهدية خا�سة«. 

ربما لم يكن هذا جوابًا �سريعًا من روح رجل في عالم الغيب، َجِهد في اإر�ساء قيم 

الإ�سالم، وربما ل!

وو�ساعة  المبداأ،  احترام  عليه مع  �سنح�سل  ما  قيمة  بين  فرقًا  كان  لكنه حتمًا   

في  اختلفت  قد  نف�سها  ال�سورة  فقيمة  المخالفة.  عند  عليه  ح�سلنا  اأننا  نعتقد  ما 

الحالتين.

نهى عبد اهلل

آخر الكالم
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