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ال�سيخ ي��سف �سرور

أوَّل الكالم

الحركة  اأن  التاريخية  الوثائق  توؤكد 

اأعينها  ن�صب  و�صعت  عندما  ال�صهيونية 

اأن تجمع �صتات اليهود الموزع في اأربع 

على  ال��راأي   
ّ
قر وبعدما  الأر���ض،  جهات 

�صنع  دوائ��ر  قبل  من  فل�صطين  اختيار 

وبعد   � الكبرى،  الغرب  دول  في  القرار 

بدء الحركة �صعيها باتجاه العالم الإ�صالمي 

والحركات  الحكومات  عطف  ل�صتدرار 

ا�صت�صعرت النخب في بالدنا  ال�صيا�صية �، 

عمومًا،  ببالدنا  المحدق  ال�صهيوني  الخطر 

وبفل�صطين على نحو الخ�صو�ض.

جمال  ال�صيد  اأن  الوثائق  توؤكده  ومما 

)المعروف  اآبادي  الأ�صد  الح�صيني  الدين 

اإلى  العثماني  ال�صلطان  ه 
ّ
نب بالأفغاني(، 

الحركة  قام وفد من  الخطر. وعندما  هذا 

من  وطلب  الآ�صتانة  بزيارة  ال�صهيونية 

ال�صلطان م�صاعدته في ذلك، كانت ال�صورة 

وا�صحة لديه وكان جوابه وا�صحًا وحا�صمًا، 

راف�صًا اأ�صل الفكرة على الرغم من الترغيب 

ال�صخي المقدم من قبل الدول الغربية عبر 

هذا الوفد.

وكان جواب ال�صلطان عبد الحميد لوفد 

اآخر من الحركة اأكثر قاطعيًة، اإذ قال: “�أن 
 من 

ّ
يعمل المب�صع في ج�صدي، اأهون علي

اأن اأقتطع فل�صطين � التي هي جزء غاٍل 

� من هذا الج�صد الإ�صالمي واأقدمه لكم”. 

والدولة العثمانية يومذاك كانت في اأواخر 

اأعوامها وفي ذروة �صعفها.

الجو العربي والإ�صالمي العام كان يوفر 

النخبوية  والبيئة  فل�صطين،  لحماية  مناعة 

وترفع  ح�صانة،  توؤمن  كانت  بالدنا  في 

كان  مما  الحكام،  هو�ض  اأمام  ال�صدود  من 

ه  ي�صهم في تقوية المزاج ال�صعبي العام ومدَّ

بعنا�صر القوة والندفاع، في وجه اأي خطر 

ْدهم هذه القطعة الغالية من ج�صد العالم 
َ
ي

الإ�صالمي.

الكبرى  الفاجعة  ح�صلت  وعندما 

من  لل�صهاينة  فل�صطين  باإهداء  المتمثلة 

قبل دول ال�صتكبار � بعد انهيار ال�صلطنة 

العالمية  الحرب  نتائج  وفر�ض  العثمانية، 

الأولى نتائجها، ثم تكري�ض الحرب العالمية 

الدولي  القرار  و�صرقة  النتائج  لهذه  الثانية 

العالم � بعد هذا  باأيدي وحو�ض  لي�صبح 

م�صتوى  على  ح�صل  الذي  الهائل  التغير 

والعربي  الإ�صالمي  والعالم  عمومًا،  العالم 

و�سارع  خ�صو�صًا � اأُعلنت “دولة اإ�صرائيل” 

ها باإمكانات البقاء  ال�صرق والغرب اإلى مدَّ

وال�صمود في محيٍط هي غريبة عنه، بل 

.. ثقافة احلياة.. 

شعوب تستحق الحياة.. ال النخب
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هي منبوذة حدَّ نفور الراأي العام والنخب 

والمزاج ال�صعبي الذي ل يحتاج اإلى غير 

يمكنها  التي  والحكيمة،  ال�صجاعة  القيادة 

ا�صتثمار المخزون الوجداني والقيمي الهائل 

الغدة  هذه  لتقتلع  ال�صعوب  هذه  عند 

ال�صرطانية من الوجود.

العربي  عالمنا  في  الثقافي  الحراك 

والإ�صالمي باتت م�صاراته محكومة اإلى ما 

اأعلنت نف�صها  المجتمعات التي  ينبثق عن 

منت�صرة على بقية العالم، ون�صبت قياداتها  

واأنظمتها نف�صها زعيمة على العالم، تفر�ض 

مجتمعاتنا؛  على  تفر�ض  فيما  خياراتها 

و�صارت � والحال هذه � م�صارات النخب 

القيمية  المنظومة  ف�صيئًا عن  �صيئًا  تنحرف 

عن  والتقاليد،  الأع��راف  عن  والثقافية، 

والإ�صالمي  العربي  لل�صارع  العام  المزاج 

الأخيرة  الثالثة  العقود  في  بلغت  التي 

تكر�صت  القطيعة.  المن�صرم حد  القرن  من 

بين  تف�صل  هائلة  فجوة  الم�صار  هذا  مع 

مع�صودًة  وطموحاتها،  وال�صعوب  خيارات 

بقيمها وتقاليدها واأعرافها، موؤازرة بتاريخها 

وحريتها  اأر�صها  في  وحقها  وتجاربها، 

جهة  وبين  جهة.  من  وا�صتقاللها  و�صيادتها 

�صارت  التي  المفل�صة  النخب  من  اأخرى 

تجتر بقايا الأفكار والثقافات الم�صتدفعة من 

خلف البحار، مع�صودة باأنظمة بالية م�صتبدة 

بالخيارات، اأقالت نف�صها من ق�صايا الأمة، 

ثقافتها  من  بل،  وخياراتها؛  حقوقها  ومن 

هذه  اأ�صبحت  وقيمها.  وتقاليدها  واأعرافها 

بم�صاريع  م�صتلحقة  النخب  وهذه  الأنظمة 

وثقافات ما وراء البحار.

اأكثر من ذلك، ن�صاأت عندنا في الآونة 

الأخيرة طبقة من النخب والمثقفين تعيب 

خياراتهم،  الأمة  اأبناء  من  الأح��رار  على 

وتتهم مجاهديهم، تقذف رموزهم وقاداتهم 

� بل و�صهداءهم � بال�صتلحاق اإلى م�صاريع 

غريبة وخيارات مريبة.

لالأر�ض،  واغت�صابه  العدو  فعل  بات 

وت�صريده لل�صعوب، وتدميره للمدن والقرى، 

اأبدان  لها  تق�صعر  التي  للمجازر  وارتكابه 

الآدميين � بات كل ذلك � م�صروعًا ومبرراً 

لدى هوؤلء. وبات فعل المجاهدين والدفاع 

ا�صترداد  �صبيل  في  والقتل  الحقوق،  عن 

الحقوق ودفع المحتل الغا�صب، - بات - 

مغامرات غير مح�صوبة، ومحوراً لل�صر. و�صار 

هجاوؤه والت�صنيع عليه، ورميه ب�صتى الأباطيل، 

فعاًل محموداً لدى هذه النخب، و�صار ذلك 

مغنمًا يتقا�صون عليه عائدات خيرات بالدنا، 

و�صارت و�صائل الن�صر واأدوات المعرفة اأبواقًا 

تردد هذه المعزوفة ال�صيطانية.

ل هذه النخب المت�صكعة 
ّ
فٍّ لعالم يبج

اأُ

على اأبواب بيوت الأموال.

وتع�صًا لمجتمعات تنقاد اإلى مثل هذه 

الزعامات الفارغة والم�صتلحقة.

ما  التي  والمجتمعات  ال�صعوب  ولينعم 

بحقها  محتفظة  قيمها،  على  ثابتة  زالت 

اأجل  من  ال�صتماتة  في  وبحقها  بحريتها، 

تح�صيل حقها.

تكرم  زالت  ما  التي  ال�صعوب  لنعم 

وتقد�ض  باأحرارها  وتفتخر  مجاهديها 

ال�صعوب الحرة...  �صهداءها... هكذا تكون 

وهكذا تكون الحياة.
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الم�سائل  بع�س  عــن  اإجــابــاتــه  فــي  ـ   1
الفقهية، عن محمد بن عبد اهلل بن جعفر 

فورد  عديدة،  اأ�سئلة  �ساأل  ــه  اأنَّ الحميري، 

التوقيع باالإجابات:

زوجها، هل  يموت  المراأة  »�ساأله: عن 

يجوز لها اأن تخرج في جنازته اأم ال؟

التوقيع: تخرج في جنازته.

في عدتها  وهي  لها  يجوز  وهل  �ساأله: 

اأن تزور قبر زوجها اأم ال؟

تبيت  وال  زوجها،  قبر  تــزور  التوقيع: 

عن بيتها.

في  تخرج  اأن  لها  يجوز  وهــل  �ساأله: 

بيتها  اأم ال تخرج من  يلزمها،  ق�ساء حق 

وهي في عدتها؟

ــٌق خــرجــت فيه  ــان ح ك اإذا  الــتــوقــيــع: 

لها  يكن  ولم  لها حاجة  كان  واإن  وق�سته، 

من ينظر فيها خرجت لها حتى تق�سيها، 

.
)1(

وال تبيت اإال في منزلها«

ومطالب  بق�سايا  اهتمامه  وفــي  ـ   2
ال�سدوق،  ال�سيخ  ــد  وال اأن  ورد  �سيعته، 

| يطلب منه  اإلى االإمام المهدي  اأر�سل 

له  فدعا  �سالح،  ولد  باإنجاب  له  يدعو  اأن 

االإمام، واأر�سل يبلغه بذلك. وقد بلغ ال�سيخ 

�ساحب  بدعاء  المولود  ـ   { ال�سدوق 

عظيمة،  مرتبًة  ـ   | والــزمــان  الع�سر 

الثالثمائة  اإلـــى  مــوؤلــفــاتــه  و�ــســلــت  حــيــث 

كتاب، وهو �ساحب كتاب »من ال يح�سره 

الفقيه«، اأحد الكتب االأربعة المعتمدة عند 

ال�سيخ نعيم قا�سم

في رحاب بقية اهلل

اأجوبة الإمام| ل�شيعته

�س�ؤونهم  في  و�سيعته  لأ�سحابه  الزمان|  �ساحب  م�اكبُة  كانت 

فقهي،  بع�سها  �ستى،  م��س�عاٍت  في  اأ�سئلتهم،  عن  واإجاباته  المختلفة، 

وبع�سها الآخر ت�جيهي، وثالثها م�اكب لحياة النا�ص في �س�ؤونهم الخا�سة. 

وهكذا، بحيث يبرز من الت�اقيع الكثيرة بخط يده في اإجاباته اأنَّه كان 

حا�سرًا كقائٍد م�س�ؤول، على الرغم من غيابه عن روؤيتهم اإياه.

وقد ذكرنا في مقالة �سابقة، اأن الت�قيع بخطه ال�سريف على الر�سائل 

الأ�سل�ب  هذا  اعتمد  وقد  �سيعته،  مع  الت�ا�سل  اأ�سكال  من  �سكٌل  ال�اردة، 

ب�سكل مكثف، ففي الت�قيع م�سداقية للم�سم�ن ولل�سفير الناقل.
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ال�سيد محمد مهدي بحر  ال�سيعة. تحدث 

ال�سدوق  ال�سيخ  عن  الطباطبائي  العلوم 

}، فقال: »محمد بن علي بن الح�سين 

جعفر  اأبــو  القمي،  بابويه  بن  مو�سى  بن 

ــان  اأرك مــن  وركــن  ال�سيعة،  م�سايخ  �سيخ 

وال�سدوق  المحدثين،  رئي�س  ال�سريعة، 

 ،Rال�سادقين االأئمة  يرويه عن  فيما 

 ،| والع�سر  االأمــر  �ساحب  بدعاء  ولد 

ونال بذلك عظيم الف�سل والفخر، وو�سفه 

االإمام | في التوقيع الخارج من الناحية 

ٌر، مبارٌك، ينفع  المقد�سة باأنه: »فقيٌه، خيِّ

ت بركته االأنام، وانتفع  اهلل به«. فعمَّ

وبقيت  والــعــام،  الخا�س  به 

مدى  وم�سنفاته  ـــاره  اآث

االنتفاع  وعــمَّ  االأيــام، 

بفقهه وحديثه فقهاء 

ال  ومــن  االأ�سحاب، 

من  الفقيه  يح�سره 

.
)2(

العوام«

3 ـ عندما اقتربت 
ــع  ــراب وفــــاة الــ�ــســفــيــر ال

ال�سيخ   | المهدي  لالإمام 

اأبي الح�سن علي بن محمد ال�سمري 

�سفير  اأي  بعده  يكون  لن  ــه  اأنَّ وبما  ـ   {

لالإمام، ومن اأجل اإعالم �سيعته بهذا االأمر 

يعلموا  وكــي  ال�سفارة،  اأحــٌد  عي  يدَّ ال  كي 

كتب  ـ   | الزمان  البالغ من �ساحب  اأن 

االإمام توقيعًا يذكر فيه هذا االأمر، واأعطاه 

ل�سفيره الرابع، وفي التوقيع تاأكيد على اأنَّ 

با�ستمرار،  االإمام  ي�ساهد  باأنَّه  ادعى  من 

وهو مكلف بالنقل عنه كال�سفراء االأربعة، 

لالإمام  يكون  لن  ــه  الأنَّ مفتٍر،  كــذاٌب  فهو 

�سفيٌر خالل الغيبة الكبرى، اأي اإلى ظهوره 

.|

محمد  بــن  علي  الح�سن  اأبـــو  اأخـــرج 

ال�سمري } اإلى النا�س قبل وفاته ب�ستة 

الرحمن  اهلل  »ب�سم  ن�سخته:  توقيعًا  اأيام، 

ال�سمري،  محمد  بــن  علي  يــا  الــرحــيــم، 

اأعظم اهلل اأجر اإخوانك فيك، فاإنك ميت 

اأمرك،  فاجمع  اأيــام،  �ستة  وبين  بينك  ما 

بعد  مقامك  فيقوم  اأحـــٍد  اإلــى  تــو�ــسِ  وال 

وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة، فال 

ظهور اإال بعد اإذن اهلل تعالى 

بعد طول  ذكـــره، وذلــك 

االأمد، وق�سوة القلوب، 

وامــــتــــالء االأر�ــــــس 

ــي  ــاأت ــي ــس جــــــــورًا. و�

عي  يدَّ مــن  �سيعتي 

الم�ساهدة، )اأال فمن 

الم�ساهدة(  ادعــــى 

ال�سفياني  خـــروج  قــبــل 

مفتر،  كذاب  فهو  وال�سيحة 

العلي  بـــاهلل  اإال  قـــوة  وال  حـــول  وال 

العظيم«. قال اأبو محمد الح�سن بن اأحمد 

وخرجنا  التوقيع،  هذا  فن�سخنا  المكتب: 

ال�ساد�س،  ــيــوم  ال كـــان  فلما  عــنــده،  مــن 

عدنا اإليه وهو يجود بنف�سه، فقيل له: من 

و�سيك من بعدك؟ فقال: هلل اأمٌر هو بالُغُه 

ر�سي  منه  �ُسمع  كالم  اآخر  فهذا  وق�سى. 

.
)3(

اهلل عنه واأر�ساه«

اله�ام�ص

. ال�سيخ الحر العاملي، و�سائل ال�سيعة، ج22، �س245( 1)

. ال�سيخ ال�سدوق، الخ�سال، مقدمة الكتاب، �س8( 2)

. ال�سيخ الطو�سي، الغيبة، �س395( 3)
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ال�����س��ف��ا وال���م���روة ف��ي ال��ع��ب��ادة 

ال�ثنية:

 {اإن ال�شفا والمروة من �شعائر اهلل 

فمن حج البيت اأو اعتمر فال جناح عليه 

اأن يطوف بهما ومن تطوع خيراً فاإن اهلل 

�شاكر عليم} )البقرة: 158(.

هما  والمروة  ال�سفا  اأن  االآيــة  تذكر   

يوؤدي  الذي  اأن  تذكر  ثم  اهلل،  �سعائر  من 

و�سعى  طاف  اإذا  ياأثم  ال  العمرة  اأو  الحج 

بينهما. وكما نعلم فاإن ال�سعي بين ال�سفا 

الحج  في  الواجبة  االأمور  من  هو  والمروة 

دون  والعمرة  الحج  ي�سح  وال  والــعــمــرة، 

االأمر  هذا  ين�سجم  فكيف  بينهما.  ال�سعي 

جناح  فال   ...} تعالى:  قوله  مع  الوجوبي 

158(؟  )البقرة:  بهما}  يطوف  اأن  عليه 

فال�سيغة لي�ست وجوبية!

والجواب اأن الم�سركين كانوا ي�سعون 

على  اآخـــر  و�سنمًا  ال�سفا  على  �سنمًا 

ويم�سحون  بينهما  ي�سعون  وكانوا  المروة 

اهلل  لر�سول  الم�سلمون  فقال  الوثنين؛ 

من  بهما  يطاف  كان  والمروة  ال�سفا  اإن 

من  بهما  الطواف  ولي�س  الوثنين،  اأجــل 

ال�سعائر، فكانوا يظنون اأن الطواف بهما 

للنا�س  ليو�سح  االآية  فاأنزل اهلل  اإثم،  فيه 

من  على  جناح  وال  اهلل  �سعائر  من  اأنهما 

الطواف  اأن  يعني  ال  وهــذا  بهما.  طــاف 

اأ�سل  اأن  بــمــعــنــى  بــل  مــ�ــســتــحــب،  بــهــمــا 

ولي�س  الــديــن  فــي  م�سرع  بهما  الــطــواف 

خارجًا عن الدين.

خذوا الحق ول� من اأهل الباطل: 

ون�ستفيد من هذه االآيــة: اأنــه لي�ست كل 

االأعمال التي ت�سبه ما يقوم به اأعداء الدين 

به  يقومون  ما  يكون  فقد  ومحرمًا،  باطاًل 

بع�س  اإليه  واأ�سافوا  الدين  في  اأ�سا�س  له 

فال  الباطلة،  الوثنية  واالأعمال  التحريفات 

ينبغي للموؤمنين اأن يحاربوا كل ما يقوم به 

الم�سركون دون تمييز بين فعل واآخر اأو بين 

قول واآخر، فقد يكون ما يقولونه اأو ما يقومون 

به حقًا وال مانع من االأخذ به، كما ورد في 

 :Qالم�سيح عن  الــروايــات  من  العديد 

تاأخذوا  وال  الباطل  اأهــل  من  الحق  ــذوا  »خ

.
)1(

الباطل من اأهل الحق«

حلف  في  االأكـــرم  الر�سول  ح�سر  وقــد 

بــيــن القبائل  ــم عــقــده  الــــذي ت الــفــ�ــســول 

 :Pالم�سركة، وذلك الأنه فعل حق. وقد قال

»�سهدت في دار عبد اهلل بن جدعان حلفًا لو 

م��سى خ�ساب

قرآنيات

اأهل احلق اأتباع اأح�سن القول
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)2(

دعيت اإلى مثله في االإ�سالم الأجبت«

وكذلك ورد في الرواية ال�سريفة »خذ 

.
)3(

الحكمة ولو من الم�سركين«

فالقول الحق ينبغي اأن ُيقبل ولو �سدر 

الموؤمن  �سالة  والحكمة  الم�سرك،  مــن 

ياأخذها،  وجــدهــا  اأينما 

 :Pالنبي عن  ورد  وقد 

اأ�سدق كلمة قالتها العرب 

كلمة لبيد: اأال كل �سيء ما 

خال اهلل باطل.               

كـــان  ــد  ــي ــب ل اأن  مــــع 

قالها،  حينما  مــ�ــســركــًا 

ـــكـــنـــهـــا كـــلـــمـــة حـــق.  ول

ال  اأن  يعلمنا  فــاالإ�ــســالم 

نكون متع�سبين فنرف�س 

�سدر  الأنــه  حقًا  كــان  مــا 

عن غيرنا ونقبل ما كان باطاًل الأنه �سدر 

 :Pر�ــســول اهلل قــال  فقد  قــومــنــا،  عــن 

ربق  خلع  فقد  له  ُتع�سب  اأو  تع�سب  »من 

تعالى  اهلل  ويعلمنا   
)4(

عنقه« من  االإيمان 

اتباع الحق من خالل قوله تعالى:

ْر ِعَباِد * الَِّذيَن َي�ْشَتِمُعوَن  {... َفَب�شِّ

الَِّذيَن  اأُوَل��ِئ��َك  اأَْح�َشَنُه  َفَيتَِّبُعوَن  اْل��َق��ْوَل 

اأُوُل��و اْلأَْلَباِب}  ُه��ْم  وَل��ِئ��َك  َواأُ  ُ َه��َداُه��ُم اهللَّ

)الزمر: 17 -18(. 

ـــقـــول  فـــمـــن اتــــبــــع ال

الأن  االأح�سن كان مهتديًا، 

القول  هو  االأح�سن  القول 

اإلى  باالإن�سان  يــوؤدي  الذي 

اتــبــاع مــن يدعو اإلــى اهلل 

تعالى:  اهلل  قال  �سبحانه، 

����ُن َق������ْوًل  {َوَم���������ْن اأَْح���������شَ

ِ َوَعِمَل  اإَِل��ى اهللَّ ْن َدَع��ا  ِممَّ

ِمَن  ��ِن��ي  اإِنَّ َوَق����اَل  اِلًحا  �شَ

)ف�سلت:  اْل��ُم�����ْش��ِل��ِم��ي��َن} 

.)33
دليل اأهل الحق:

يعمل  ـــذي  ال ــان  ــ�ــس االإن اأن  والــمــعــنــى 

الدين  واإلى  الحق  اإلى  ي�سل  �سوف  عقله 

الحق، الأن العقل هو ـ كما ورد عن االإمام 

�لإ�سالم يعلمنا �أن 

ل نكون متع�سبين 

فنرف�ض ما كان حقاً 

لأنه �سدر عن غيرنا
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العقل  مــا  �سئل  عندما   Qال�سادق

به  واكُت�سب  الرحمن  به  ُعبد  »ما  ـ  فقال 

.
)5(

الجنان«

وكلما  العقل،  يفارق  ال  الحق  فالدين 

ابتعد االإن�سان عن الدين الحق ابتعد عن 

{اأَْم  تعالى:  قــال  كما  ي�سبح  حتى  العقل 

َيْعِقُلوَن  اأَْو  َي�ْشَمُعوَن  اأَْكَثَرُهْم  اأَنَّ  َتْح�َشُب 

اأَ�َشلُّ �َشِبياًل}  اإِلَّ َكاْلأَْنَعاِم َبْل ُهْم  اإِْن ُهْم 

)الفرقان: 44(. 

قــال: هبط   Qعــن علي ورد  وقــد 

جبرئيل على اآدمQ، فقال: يا اآدم، اإني 

مرت اأن اأخّيرك واحدة من ثالث فاخترها 
ُ
اأ

وما  يا جبرئيل  اآدم:  له  فقال  اثنتين،  ودع 

الثالث؟ فقال: العقل والحياء والدين، فقال 

اآدم: اإني قد اخترت العقل، فقال جبرئيل 

يا  فقاال:  ودعــاه  ان�سرفا  والدين:  للحياء 

جبرئيل، اإنا اأمُرنا اأن نكون مع العقل حيث 

.
)6(

كان، قال: ف�ساأنكما وعرج

المعيار  اتباع الحق هو  اأن  والخال�سة 

هو  والعقل  ورف�سها،  االأ�سياء  قبول  في 

والمانع  والباطل  الحق  بين  التمييز  من�ساأ 

من التع�سب، وهذا العقل ال بد اأن يهدينا 

الدين  الأن  الباطل  عن  ويبعدنا  الحق  اإلى 

والعقل ال يفترقان. 

ولبًا  كــامــاًل،  عقاًل  ارزقــنــي  اللهم   *
واأدبًا  كثيرًا،  وعماًل  زاكيًا،  وقلبًا  راجحًا، 

لــي، وال تجعله  واجــعــل ذلــك كله  بــارعــًا، 

 .
)7(

علي، برحمتك يا اأرحم الراحمين

اله�ام�ص

، مكتبة اأهل البيت. بحار االأنوار، ج 2، �س 96( 1)

. نهاية ابن االأثير، ج 3، �س 456( 2)

 . م�سكاة االأنوار، علي الطبر�سي، �س 238( 3)

، مكتبة اأهل البيت. اأ�سول الكافي، ال�سيخ الكليني، ج2، �س 307( 4)

، مكتبة اأهل البيت.   الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 1، �س11( 5)

. الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 1، �س 10 – 11( 6)

. م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج 10، �س 223( 7)

قرآنيات
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نور روح اهلل

الكبر مطايا النار

بن�س  الحكمة  لقمان  اهلل  وهــب  لقد 

ذلك  و�سايا  جملة  فمن  الكريم:  القراآن 

العظيم البنه، كما ورد في القراآن الكريم: 

في  تم�ش  ول  للنا�ش  خ��دك  ت�شعر  {ول 

الأر�ش مرحاً، اإن اهلل ل يحب كل مختال 

فخور} )لقمان: 18(.

 Q وجاء في و�سايا االإمام ال�سادق

الأ�سحابه: 

الكبر  فاإن  والكبر،  والعظمة  »اإياكم   

رداءه  ن���ازع اهلل  وج���لَّ فمن  ع��زَّ  رداء اهلل 

.
)1(

ق�شمه اهلل واأذله يوم القيامة«

وال اأعرف اإذا اأذل اهلل تعالى �سخ�سًا 

اأمور  الأن  يبتليه؟  وبماذا  به؟  ي�سنع  ماذا 

االآخرة تختلف عن اأمور الدنيا كثيرًا، فاإن 

االآخرة،  في  الــذل  يغاير  الدنيا  في  الــذل 

كما اأن نعم االآخرة وعذابها، ال تتنا�سب مع 

هذا العالم، اإن نعمها تفوق ت�سورنا، واإن 

اأم الأوثان

�سنم النف�س

الِكْبر �سفة قبيحة بحد ذاتها ولها مفا�سد كثيرة، وهذه المفا�سد 

تتمخ�ص عنها مفا�سد اأخرى كثيرة. اإن هذه الرذيلة تح�ل دون و�س�ل 

الدني�ية  الحظ�ظ  واإلى  والباطنية  الظاهرية  الكمالت  اإلى  الإن�سان 

قدر  من  وتحط  والعداوة،  الحقد  النف��ص  في  تبعث  اإنها  والأخ��روي��ة. 

يعامل�ه  اأن  على  النا�ص  وتحمل  تافهًا،  وتجعله  الخلق  اأعين  في  الإن�سان 

بالمثل تحقيرًا له وا�ستهانة به.
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كرامتها  اإن  بالنا.  على  يخطر  ال  عذابها 

يختلف  فيها  والــذل  ت�سورنا،  من  اأ�سمى 

وتكون  نعرفه،  ــذي  ال والــهــوان  ــذل  ال عــن 

عاقبة المتكبر النار، ففي الحديث »الكبر 

، فال يرى الجنة من كان 
)2(

النار« مطايا 

في قلبه كبر.

�سغر  التكبر،  عــوامــل  مــن  اأن  واعــلــم 

وقلة  وال�سعة،  القابلية،  و�سعف  العقل، 

ال�سبر. فاالإن�سان ل�سيق اأفقه، ما اإن يجد 

لها  يت�سور  نف�سه خ�سلة مميزة حتى  في 

خا�سًا.  ــزًا  ــرك وم مــقــامــًا 

ولكنه لو نظر بعين العدل 

واالإنــ�ــســاف اإلــى كــل اأمر 

يتميز  خ�سلة  وكــل  يتقنه 

بها، الأدرك اأن ما ت�سوره 

ويتكبر  بــه  يفتخر  كــمــااًل 

لي�س  ــــه  اأن ــــا  اإم بــ�ــســبــبــه، 

اإذا  اأنه  واإما  اأ�ساًل،  كمااًل 

فــاإنــه ال يكاد  كــان كــمــااًل 

اإزاء كماالت  �سيئًا  ي�ساوي 

االآخرين.

اأّما اإذا خرج من هذا االحتجاب، وراأى 

ونظر  بل  هــي،  كما  حقيقتها  على  نف�سه 

اإليها بعين االنتقاد، واأ�ساء الظن بها، راأى 

وافتقارها.  نق�سها  واأدرك  وُذلها  �سعتها 

الظن  بح�سن  الحالة  هــذه  اقترنت  واإذا 

باالآخرين، وتعظيم مخلوقات الحق تعالى 

، ظهرت  ومظاهر جالله وجماله عزَّ وجلَّ

في نف�سه ـ حينئٍذ وب�سورة تدريجية ـ حال 

االآخرين،  من  اأ�سغر  نف�سه  وراأى  التذلل، 

اإذا  التي  القلبي  التوا�سع  حال  هي  وهذه 

توا�سع  قيل:  الــبــدن  فــي  اآثــاراهــا  ظهرت 

و�سار متوا�سعًا.

والعلم  باهلل  العلم  التوا�سع  فم�سدر 

ــوز  ــف ــه اهلل تــعــالــى وال ــت بــالــنــفــ�ــس، وغــاي

اأّما  االإن�ساني.  الكمال  وثمرته  بكرامته، 

التملق، فم�سدرُه ال�سرك والجهل، وغايته 

النف�س، وثمرته الذلُة والنق�س والعار.

�سرح ال�سدر و�سيقه:

والتكبُّر  التوا�سع  اأ�ــســبــاب  اأن  اإعــلــم 

ال�سدر  �سرح  منها  كثيرة،  وموجباتهما 

ال  الــ�ــســدر  بــ�ــســرح  فالمتحلي  و�ــســيــقــه: 

في  يــراه  لما  اأهميًة  يولي 

وجمال  كــمــال  مــن  نف�سه 

وح�سمة،  ونـــفـــوذ  ــــال  وم

�سعته  الأن  ي�ستعظمه،  وال 

ــرة اإلـــى  ــي الـــوجـــوديـــة كــب

على  يتغلب  تجعله  درجــة 

القلبية،  الـــواردات  جميع 

فال ي�سيق وعاوؤُُه الوجودي 

في  ال�سعة  وهــذه  ب�سيٍء. 

معرفة  ولـــيـــدة  ــدر  ــ�ــس ال

التي  وهــي  تعالى،  الــحــق 

اإلى  باهلل  لالأن�س  المتاأهلين  قلوب  تو�سل 

مقام االطمئنان وال�سكينة والطماأنينة.

يجعل  تــعــالــى  اهلل  ـــر  ذك اأن  واعـــلـــم 

الطبيعة  منازل  جميع  عن  معر�سًا  القلب 

ما  بكل  العالم  كل  ويجعل  بل  ومناظرها، 

فيه عدمًا ال قيمة له في عينه، فال يتعلق 

ب�سيٍء منه، بل ينح�سر تعلقه بالحق تعالى 

العلو ال  تبلغ همته مرتبًة من  وحده، حتى 

الوجود.  عوالم  لجميع  وزنــًا  معها  يقيم 

وعندها، ال ت�سعف همته ب�سبب الواردات 

الكبر  ي�ست�سعر  فال  كانت،  مهما  القلبية 

نور روح اهلل

م�سدر �لتو��سع �لعلم 

بالله و�لعلم بالنف�ض، 

وغايته �لله تعالى 

و�لفوز بكر�مته
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اإنه  بل  الـــواردات،  هــذه  ب�سبب  نف�سه  في 

ي�ست�سغر كل �سيء غير الحق تعالى واآثار 

بحدِّ  هــي  الــحــاُل  وهـــذه  جماله وجــاللــه، 

ذاتها �سبٌب لتوا�سعه له عزَّ وجلَّ باالأ�سالة، 

ولخلقه بالتبعية، الأنه يرى الخلق من الحق 

تعالى. كما اأن هذه الحال توجُد اأي�سًا عزة 

النف�س و�سعتها، الأن روح التملق نا�سئة عن 

حّب النف�س وال�سعي ال�ستجالب النفع لها، 

وهذه الحاُل معدومة فيه.

�سعة  يــثــمــر  تــعــالــى  اهلل  ــحــبُّ  ف اإذًا 

ال�سدر، وهذه ال�سعة تولد التوا�سع وعزة 

والنظر  النف�س  حّب  اأن  حين  في  النف�س، 

اإليها نتيجة ل�سيق ال�سدر من جهة، وعلة 

من�ساأ  هو  وهذا  خــرى، 
ُ
اأ من جهة  لزيادته 

التكبر؛ الأن �سعف القابلية و�سيق ال�سدر 

يجعالن المبتلى بهما ي�ستعظم كل ما يراه 

في  لكنه  به،  ويتكبر  ويتفاخر  نف�سه،  في 

الوقت نف�سه يكون على ا�ستعداد لممار�سة 

�سعيًا  الدنيا  الأهل  والتملق  التذلُّل  اأ�سكال 

اأ�سيرًا  كونه  بحكم  نف�سه  مطالب  لتحقيق 

لحبها.

بل اإن مبادئ جميع الكماالت ترجع اإلى 

النف�س، في  اأ�سر  والتحرر من  معرفة اهلل 

حين اأن حب النف�س والنظر لها هو من�ساأ 

التوجه  اأن  كما  وال�سيئات.  النقائ�س  كل 

اإلى الحق تعالى واالإقبال عليه واالإعرا�س 

اإ�سالح  �سبيل  هو  النف�سانية  االأهــواء  عن 

ح�شنة  من  اأ�شابك  {ما  المفا�سد:  جميع 

�شيئة فمن  م��ن  اأ���ش��اب��ك  وم���ا  ف��م��ن اهلل 

نف�شك} )الن�ساء: 79(.

اأ�سنام  هــي  االأوثــــان  جميع  اأّم  »اإن 

.
)3(

نفو�سكم«

اله�ام�ص

. و�سائل ال�سيعة، المجلد 11، اأبواب جهاد النف�س، باب تحريم الكبر، ح9( 1)

، اأبواب جهاد النف�س، باب تحريم الكبر،  و�سائل ال�ســـيعة، المجلد 11( 2)

ح14.

ترجمة نثرية ل�ســـدر بيت �ســـعر بالفار�ســـية لل�ســـاعر االإيراني جالل  (3 )

الدين الرومي.
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* ال�ساحات والمرافق العاّمة
وال���م���راف���ق  ال�������ش���اح���ات  ت���ح���دي���د   � اأ 

العاّمة:

�ساحات  االأمـــاكـــن  بع�س  فــي  يــوجــد 

في  االأهالي  منها  ي�ستفيد  عاّمة،  ومرافق 

المنا�سبات العاّمة، اأو تكون معّدة الإيقاف 

ال�سّيارات، اأو للنزهات، اأو للجلو�س والنوم، 

اأو لدفن الموتى فيها، وما �ساكل ذلك.

ب � حكم ال�شاحات العاّمة:

هذه  مــن  اال�ستفادة  اأحــد  لكّل  يجوز 

االنتفاع  من  اأحد  منع  يجوز  وال  المرافق، 

بها بح�سب ما ي�ستفاد منها. ولكن ال يجوز 

اأو  ح�سينّية  بناء  يجوز  فال  عليها،  البناء 

وما  اأمــوات  مغت�سل  اأو  م�سّلى  اأو  م�سجد 

�ساكل ذلك في هذه المرافق العاّمة.

* المياه الم�ستركة
اأ � المياه من الم�شتركات:

مياه  هــو  الم�ستركة  بالمياه  الــمــراد 

االأنهار  وكذا  الكبيرة،  واالأنهار  ال�سطوط 

يجرها  ولم  بنف�سها  جرت  التي  ال�سغيرة 

ذوبان  اأو  ال�سيول  اأو  العيون  كمياه  اأحــد، 

من  المنفجرة  الــمــيــاه  وكــذلــك  الــثــلــوج، 

يملكها  ال  التي  االأرا�ــســي  فــي  اأو  الجبال 

اأحد.

ب � حكم المياه الم�شتركة:

كّل من حاز من هذه المياه �سيئًا ملكه، 

فقه الولي

اأحكام امل�سرتكات

ال�ساحات وامل�ساجد

ال�سيخ علي حجازي
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اأن  وال  منه،  ينتزعه  اأن  الأحــد  يجوز  وال 

يمنعه عنه.

ج � حكم ال�شواطئ الم�شتركة:

اأحد االنتفاع من ال�سواطئ  يجوز لكّل 

وال�سباحة  والــنــوم  بالجلو�س  الم�ستركة 

منعه  الأحـــد  يــجــوز  وال  ذلـــك،  �ساكل  ومــا 

واإزعاجه.

* الم�ساجد
اأ � الم�شاجد من الم�شتركات:

وهي  الم�ستركات،  من  الم�ساجد  اإّن 

فيها  ي�سترك  الم�سلمين،  مــرافــق  مــن 

من  اأحد  منع  يجوز  وال  الم�سلمين،  عاّمة 

الم�سلمين من الدخول فيها اأو اإزعاجه.

ب � النتفاع بالم�شاجد:

بالم�ساجد  االنــتــفــاع  للم�سلم  يــجــوز 

لل�سالة والعبادة، وقراءة القراآن والدعاء، 

وال  وغيرها،  واالإفتاء  والوعظ  وللتدري�س 

يجوز الأحد منعه اأو اإزعاجه.

ج � ال�شبق اإلى مكان في الم�شجد:

اإذا �سبق م�سلم اإلى مكان من الم�سجد 

الإحدى الغايات المنا�سبة المذكورة �سابقًا، 

فال يجوز الأحد منعه اأو اإزعاجه، وال تجوز 

مزاحمته من قبل غيره.

نعم ُتقّدم ال�سالة )جماعة اأو فرادى( 

المزاحمة،  االأغرا�س مع  على غيرها من 

فــلــو كـــان جــلــو�ــس الــ�ــســابــق لــغــر�ــس غير 

واأراد  دعـــاء...(  اأو  قــراءة  )من  ال�سالة 

اأحد اأن ي�سّلي في ذلك المكان جماعة اأو 

فرادى ف�سورتان:

الأولى: اإذا انح�سر محّل ال�سالة في 

هذا المكان وجب على ال�سابق اإخالوؤه.

الثانية: اإذا لم ينح�سر محّل ال�سالة 

هذا  كان  اإذا  اإاّل  اإخــالوؤه،  يجب  فال  فيه، 

المكان جزءًا من �سفوف الجماعة، فيجب 

اإخالوؤه ليلتحق غيره ب�سفوفها.

مكانًا  يحجز  اأن  فــي  الأحـــد  حــّق  وال 

من  انتهائه  فعند  الم�سجد،  في  له  دائمًا 

�سالته وغيرها، وبعد مغادرته يزول حّقه 

بالمكان، حّتى لو كان مواظبًا على الوجود 

في هذا المكان ل�سنوات.
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مع اإلمام الخامنئي{

حقوق الن�سان 

 
ٍ

بني مّدع

ينتهكها وحاٍم 

يحميها

اإن الكيان ال�سهيوني يمار�س ـ  وبدعم 

ال�سغوط  اأ�ــســد  ـ  وحلفائها  اأمــيــركــا  مــن 

واأفظع  الجرائم بحق ال�سعب  الفل�سطيني. 

ومع ذلك، يتحدث هذا الكيان عن حقوق 

ــى  االإنـــ�ـــســـان... اأال يــدعــو هـــذا االأمــــر اإل

ال�سخرية؟

يواجه  فهل  اأي�سًا.  مبٍك  الدفاع  هذا 

الب�سر م�سيبة اأفظع من اأن يتالعب هوؤالء 

االإن�سانية؟  والقيم  ال�سيا�سيون  بالمفاهيم 

حقوق  بانتهاك  االإ�سالمية  اإيــران  يتهمون 

اأكبر  هو  االإ�ــســالم  اأن   حين  في  االإن�سان، 

حام لحقوق االإن�سان.

ـــدافـــع عن  ـــمـــاذا ن نـــحـــن، كـــثـــورة، ل

عن  نــدافــع  ــمــاذا  ل ال�سعوب المظلومة؟ 

عن  نــدافــع  لــمــاذا  الفل�سطيني؟  ال�سعب 

المختلفة،  مناطق  العالم  في  المظلومين 

هذا  فاإن  الإن�سان،  حق�ق  عن  اأميركا،  مثل  دول،  تدافع  عندما 

الدفاع اأمر م�سحك مبٍك  لل�سع�ب وكافة المظل�مين في العالم.

فه� م�سحك لأن هذا الدفاع ي�سدر عن منتهكي هذه  الحق�ق اأنف�سهم، 

ال�سرق  في  ارتكب�ه   ما  خال  من  ال�سع�ب  بدماء  اأيديهم  تتلطخ  الذين 

وا�ستهتار  قتل  لل�سع�ب  من  اأخ��رى،  واأماكن  واآ�سيا،  اإفريقيا  في  والغرب، 

بحق�ق الإن�سان.
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الذين ال يجروؤون على االلتزام بالمظاهر 

االإ�سالمية، كونهم يرزحون تحت  �سيطرة 

الديمقراطية  تــدعــي  خبيثة  حــكــومــات 

منعوا  كيف  ــم  ــت اأراأي الفا�سية؟  وتمار�س 

ارتــداء  مــن  فرن�سا  فــي  الفتاة  الم�سلمة 

رجال  ي�سرب  كيف  اأراأيـــتـــم  الــحــجــاب؟ 

اأحد  في  االأميركيون  الم�سلمين  ال�سرطة 

المطارات االأميركية، ب�سبب قيامهم باأداء 

ال�سالة في المطار؟ لماذا نتحرك بدافع 

�سمعنا  كــلــمــا  الــــواجــــب 

األي�س  مظلوم؟  ا�ستغاثة 

م�ساعدته  اأجــل  من  ذلــك 

االأقل  على  اأو  اأمــكــن،  مــا 

اإي�سال �سرخة؟

اإلى  ا�ستنادًا  هذا  كل 

القائم  االإ�ــســالمــي  االأمـــر 

اأ�سا�س حماية  حقوق  على 

االإن�سان.

ح���ق����ق الإن�����س��ان 

لعبة ال�ستكبار

واال�ستكبار،  الظلم  �ــســادة  يــا  اأنــتــم، 

الذين  اأنــتــم  ــ�ــســان.  االإن حــقــوق  تنتهكون 

ولجنة  ـــم  المتحدة  االأم منظمة  جعلتم 

لعبة  االإن�سانية  والمفاهيم  االإن�سان  حقوق 

اإن  اأهــدافــكــم.  لتحقيق  واأداة  باأيديكم، 

يزال،  وال  كــان،  االإن�سان  حقوق  مو�سوع 

يحتل من االأهمية مكانة تجعلنا م�ستعدين 

ــوى  ــق لـــدخـــول الـــمـــواجـــهـــة مـــع جــمــيــع ال

اال�ستكبارية العالمية. لقد حكم في اإيران 

اأميركا  اأذنـــاب  ـ  عــديــدة  �سنين  وطـــوال  ـ 

وباقي الدول اال�ستكبارية، فقتلوا من اأبناء 

في ال�سوارع.  االآالف،  بل  المئات،  �سعبنا 

االأمر  يحدث  اأخــرى،  اأماكن  وفي  واالآن، 

�سجونهم  اأميركا..  اأذنــاب  يد  على  نف�سه 

الدولية  مليئة  بالمظلومين، لكن المحافل 

ال ت�سمع �سوتًا يرتفع �سد هوؤالء. لو كنتم 

ال  فــلــمــاذا  ــ�ــســان  االإن لــحــقــوق  منا�سرين 

تعتر�سون على �سيا�سات االأنظمة الرجعية  

الظالمة التي لم ت�سم رائحة الديمقراطية 

اإيران  اإلى  �سهامكم  توجهون  لماذا  يومًا؟ 

مظاهر  اأحــد  وهي   فقط، 

ـــة والـــمـــ�ـــســـاركـــة  ـــحـــري ال

ال�سعبية؟ عندنا انتخابات 

وال�سعب  ومتتالية،  حــرة 

ــارك  ــس ــ� يـــدلـــي بـــراأيـــه  وي

ـــمـــجـــاالت.  ـــة ال ـــاف فــــي ك

هذا؟  كل  على  اأتعتر�سون 

حقوق  تنا�سرون  ال  اأنتم 

توؤيدون  اأنــتــم  االإنــ�ــســان.. 

الدين،  �ــســد  ــو  ه ــا  م ــل  ك

فر�س هيمنتكم  وتتوخون 

على الدول وال�سعوب.

بلد  عن  اأيديكم  لقطع  غا�سبون  اأنتم 

الأنكم  غا�سبون  اإيـــران،  مثل  وكبير  غني 

تواجهون التحدي والتهديد في العديد من 

الدول.

ذريعة  هي  االإن�سان  حقوق  ق�سية  اإن 

بيد القوى اال�ستكبارية.

فهل تعلمون معنى االإن�سان  وحقوقه؟

حقوق  عن  الــدفــاع  يدعون  الكثيرون 

�سادقة  لي�ست  ادعاءاتهم  لكن  االإن�سان، 

وال واقعية.

�لكثيرون يدعون �لدفاع 

عن حقوق �لإن�سان، 

لكن �دعاء�تهم لي�ست 

�سادقة ول و�قعية
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مع اإلمام الخامنئي{

ـــدول الــتــي تــدعــي الــدفــاع عن  فـــاإن  ال

اإهانة  االأكثر  هي  اليوم،  االإن�سان،  حقوق 

للب�سر. 

بالدفاع  ترفع عقيرتها  التي   واالأنظمة 

ترعى  التي  هي  والفكر  ــراأي  ال حرية  عن 

اأعتى االأنظمة اال�ستبدادية في العالم.

ـــــدول الــتــي كــانــت تدعم  مـــا هـــي ال

مدى  على  ــران  اإي في  البهلوي  اال�ستبداد 

عقود طويلة؟ 

األــــــم تـــكـــن  اأمـــيـــركـــا 

وبريطانيا تفعالن ذلك؟

وكانت هاتان الدولتان 

الدفاع  تدعيان  حينذاك 

وحرية  عن حقوق االإن�سان 

الراأي.

جرائم  يغطي  م��ن 

اإ�سرائيل؟

ـــذي  ــــيــــوم، مـــن ال وال

ال�سهيوني  الكيان  يدعم 

الــغــا�ــســب، والــعــديــد من 

واإفريقيا؟  في  اآ�سيا  اال�ستبدادية  االأنظمة 

التي  اإ�سرائيل  جــرائــم  يغطي  الــذي  مــن 

حقوق  اأهله،  وتنتهك  لبنان  جنوب  تحتل 

اأفظع  فــي  االأطـــفـــال  تجمعات  وتق�سف 

ممار�سات اإجرامية عرفتها الب�سرية؟ من 

الإ�سرائيل،  اأميركا  دعم  لوال  البديهي  اأنه 

لما كان باإمكان هذه الدولة اأن تبقى. 

التي  هي  هنا  اأميركا  اإن  وللحقيقة، 

تق�سف جنوب لبنان وتعتدي عليه.

دول،  تدعي  عندما  وقاحة  من  لها  يا 

المماثلة  ـــدول  وال وانكلترا  اأمــيــركــا  مثل 

لهما، الدفاع عن  حقوق االإن�سان واحترام 

حرياته! والجميع يعرف اإن هذه االدعاءات 

فارغة. 

اإن احترام االإن�سان بحق، ال يمكن اأن 

يتحقق اإال في ظل االإ�سالم.

ال يكفي اأن يدعي اأي طرف اأنه يحمي 

حقوق االإن�سان.

قبل  االإن�سان، من  راية حقوق  رفع  اإن 

دائمًا  هو  اأميركا،  زعماء 

للمتاجرة،  دكـــان  مــجــرد 

يـــعـــتـــرفـــون  ال  ـــــوؤالء  ـــــه ف

هوؤالء  حقوق.  باأي  للب�سر 

ـــف يـــمـــار�ـــس  ـــي يـــــــرون ك

القتل  ال�سهيوني  الكيان 

والـــتـــعـــذيـــب ومـــ�ـــســـادرة 

الفل�سطينيين،  ــوق  ــق ح

هذه  يدينوا  اأن  مــن  دون 

بالكالم  ولــو  الممار�سات 

فقط.

ي�سمل   اأال  ب�سرًا؟  الفل�سطينيون  األي�س 

الفل�سطينيين  االإنــ�ــســان  حــقــوق  مو�سوع 

اأي�سًا؟!

ادعاءات كاذبة

اإن اأميركا والعديد من القوى الكبرى 

ال تعترف باأن  لالإن�سان حقوقًا.

فهم  ادعــاءاتــهــم،  فــي  يكذبون  اإنــهــم 

لخداع   االإن�سان  حقوق  ق�سية  يطرحون 

االآخرين اأو لل�سغط عليهم، وي�ستخدمونها 

خالل  من  نظام،  اأي  على  لل�سغط  اأداة 

�إن �حتر�م �لإن�سان 

بحق، ل يمكن �أن 

يتحقق �إل في ظل 

�لإ�سالم
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اإثارة الراأي  العام �سده، واتهامه بانتهاك 

اأنف�سهم  يطرحون  فيما  االإن�سان،  حقوق 

واإذا  العالم.  االإن�سان  في  لحقوق  كحماة 

الع�سكري  التدخل  اقت�ست م�سالحهم  ما 

وقلب نظام حكم ما فاإنهم ال يتورعون عن 

حقوق  عن  الدفاع  بذريعة  بذلك،  القيام 

االإن�سان.

بادعاءات  ثقة  ـــى  اأدن نملك  ال  نحن 

الدفاع عن حقوق االإن�سان التي ت�سدر عن 

بع�س الدول  والمنظمات المرتبطة بالدول 

اإلى هذه االدعــاءات على  الكبرى، وننظر 

اأنها مجرد خديعة  وكذبة كبريين.

في  ينمو  االرهــــاب  اأن  نعتقد  نــحــن 

من  والعديد  االأميركي  النظام  اأح�سان 

الدولية.  الهيمنة  وقوى  الغربية  االأنظمة  

يرتبط  ال  الذي  ال�سعب  يتعر�س  حق  باأي 

عن  ويــدافــع  العالمية،  الــقــوى  مــن  بـــاأي 

يخط  اأن  ويــريــد  حــــدوده  وا�ستقالله، 

مجموعة  اإجـــــرام  اإلـــى  ــده،  ــي ب مــ�ــســيــره 

رمــوزه  وعلمائه،  باغتيال  تقوم  تخريبية 

الدول  بدعم  المجموعة  هذه  تحظى  ثم 

�سالفة  وبكل  معها،  تتعامل  التي  الغربية 

لها  ــوفــر  وت عــاديــة،  كمنظمة   ووقـــاحـــة، 

الت�سهيالت على كافة ال�سعد؟!

البرلمان  مثل  الدولية،  المحافل  اإن 

تتولى  التي  االأطــــراف  وبــاقــي  ــــي،  االأوروب

نف�سها  تدين  اإنما  المجموعة،  هذه   تمويل 

المن�سفين  جميع  واأمـــام  التاريخ،  اأمــام 

والواعين، واإن ما فعلته  �سيبقى و�سمة عار 

على جبينها.

االإن�سان  حقوق  ادعياء  اأن  ات�سح  لقد 

اال�سم،  هــذا  تحت  العاملة  والمنظمات 

هذه  تحت  الطائلة  تنفق االأموال  والــتــي 

اأخرى،  اأهــداف  اإلى  ت�سعى  اإنما  الذريعة، 

واأنها تت�ستر بهذه العناوين  البراقة، لتنفيذ 

اأهدافها الدنيئة.
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آداب ومستحبات

ال�سيد �سامي خ�سرا

اخلري يف ما »قلَّ وكفى«

* في الحال ح�ساب:
ي�ستحب ترك ما زاد عن قدر ال�سرورة 

وهدر  الوقت  �سياع  من  خوفًا  الدنيا،  من 

ال  منا،  فــرد  فكل  يبقى.  ال  ما  في  الجهد 

بد له من مقدار �سرورة، لكي ي�ستمر في 

عي�سه وتتاأمن معي�سته... واأما الفائ�س من 

طاقته  الأن  منه،  ي�ستفيد  فلن  ذلك،  وراء 

ومتاع  واللبا�س،  وال�سراب  الطعام  على 

الدنيا باأ�سنافه، محدودة ال يتعداها.

عن  الفائ�س  على  حري�سًا  كان  ومن 

حاجته، فليعلم اأن هذا الفائ�س لن يحمله 

عليه  �سيحا�سب  كان  واإن  موته،  بعد  معه 

وقَت ذاك.

تعالى،  اهلل  طاعة  في  النافع  والقليل 

ي�سخر  لــم  واإن  ـ  الـــذي  الكثير  مــن  خير 

عن  القلب  ي�سرف  ـ  ــه  اأن اإال  للمع�سية، 

موالنا  عــن  روي  فقد  والــتــذكــر،  التفكر 

مما  خير  وكفى،  قّل  »ما   :Pاهلل ر�سول 

.
)2(

كثر واألهى«

»يا   :Q لعلي   Pو�سيته وفــي   

جناح  اهلل  عند  َعَدَلت  لو  الدنيا  اإّن  علي، 

�سربة من  الكافر منها  لما �سقى  بعو�سة، 

ماء. يا علي، ما اأحد من االأولين واالآخرين 

اإال وهو يتمنى يوم القيامة اأنه لم يعط من 

 .
)3(

الدنيا اإال قوتًا«

في   Q الموؤمنين  اأمير  عن  وجاء 

نهج البالغة قوله: »يا بن اآدم، ما ك�سبَت 

.
)4(

فوق قوتك، فاأنت فيه خازن لغيرك«

* ك��راه��ة ال��ح��ر���ص وذّم����ه في 
الأحاديث:

على  الحر�س  يكره  اأخــرى،  جهة  من 

الدنيا بمعنى �سرف الجهد في تح�سيلها 

بها،  والتعلق  منها  الفائ�س  وتح�سيل 

فالحر�س  اأجله،  من  ولدنا  قد  كاأننا  حتى 

يترك ب�سمات �سيئة على النف�س والراحة 

واال�ستعداد للقاء اهلل تعالى.

حتى  دنياه،  في  يرتاح  ال  والحري�س 

ما  مي�سورًا،  اأو  غنيًا  اأو  مكتفيًا  كان  ولو 

طلب  في  هائمة  اأو  متعط�سة  نف�سه  دامت 

بمظهر  النا�س  اأمام  يظهر  فقد  المزيد، 

{اإن الزاهدين في الدنيا تبكي قلوبهم واإن �شحكوا، وي�شتّد حزنهم واإن 

)1(

فرحوا، ويكثر مقتهم اأنف�شهم واإن اغتبطوا بما رزقوا}
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نف�سه  وبيـن  بينه  كــان  واإن  ال�سبعان، 

اهلل  عبد  اأبــي  عن  روي  فقد  كالجوعان، 

الحري�س  »حــِرم  قوله:    Qال�سادق

َخــ�ــســلــتــيــن، ولــزمــتــه َخــ�ــســلــتــان: حــِرم 

الر�سا،  وحرم  الراحة،  فافتقد  القناعة، 

.
)5(

اليقين« فافتقد 

»َمَثل  قوله:   Qالباقر عن  وروي 

القز،  دودِة  كَمَثل  الدنيا،  على  الحري�س 

ًا، كان اأبعَد لها  كلما ازدادت على نف�سها لفَّ

.
)6(

من الخروج حتى تموت غمًا«

ومن روائع ما روي حول كثرة الهموم 

 ،Qال�سادق قــول  النف�س،  وان�سغال 

ُت�سعروا  »ال  قـــال:  حــيــث 

قد  بما  اال�ستغال  قلوبكم 

اأذهانكم  فت�سغلوا  فــات، 

عــن اال�ــســتــعــداد لــمــا لم 

.
)7(

ياأت«

ومن الطبيعي، اأن من 

�سرف وقته وجهده وعمره 

فــي جــمــع االأمـــــوال، لكي 

حياته،  فــي  ي�ستعملها  ال 

ويخطفها الورثة منه بعد 

اأن  الطبيعي  من  مماته، 

تعظم ح�سرته لفراقها، ولمحا�سبته عنها.

روي عن ال�سادقQ اأنه قال: »من 

كثر ا�ستباكه في الدنيا، كان اأ�سدَّ لح�سرته 

.
)8(

عند فراقها«

* رد الحق�ق اإلى اأهلها
ومـــن الــمــهــم الــتــذكــيــر بـــوجـــوب رّد 

منهم  اأخــذت  الذين  اأهلها،  اإلى  المظالم 

�سرط  وذلــك  اإرادتــهــم،  غير  ومن  غ�سبًا 

لكمال التوبة... فرد الحقوق واجب م�ستقل 

عن التوبة التي هي واجب بحد ذاتها، كما 

ُبّين ذلك في الكتب الفقهية المف�سلة.

الحقوق  رد  اإمكانية  عدم  فر�س  ومع 

ورثتهم...  اإلى  الرد  من  بد  ال  اأهلها،  اإلى 

كما  عنهم،  بها  يت�سدق  بهم  الجهل  ومع 

قال  فقد   ، لهم  وا�ستغفر  الفقهاء،  اأفتى 

رجل للباقرQ: »اإني لم اأزل واليًا منذ 

زمــن الــحــّجــاج اإلــى يومي 

توبة؟  مــن  لــي  فهل  هـــذا، 

فـــاأعـــاد   ،Qف�سكت

ــه  الـــرجـــل قـــولـــه، فــاأجــاب

االإمــام: ال حتى تــوؤدي اإلى 

.
)9(

كل ذي حق حّقه«

 Pوعــن ر�ــســول اهلل

ــم اأحـــــدًا  قـــــال: »مــــن ظــل

له،  اهلل  فلي�ستغفر  َوَفاَته، 

.
)10(

فاإنه كفارة له«

وعنهP: »من اقتطع 

يزل اهلل  لم  بغير حّقه  موؤمن غ�سبًا  مال 

يعملها،  التي  الأعماله  ماقتًا  عنه،  معر�سًا 

من البر والخير، ال يثبتها في ح�سناته، حتى 

.
)11(

يرّد المال الذي اأخذه اإلى �ساحبه«
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�لحر�ض يترك ب�سمات 

�سيئة على �لنف�ض 

و�لر�حة و�ل�ستعد�د 

للقاء �لله تعالى
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التربية  هــذه  ن  ــاأ ب الــقــول  ويــمــكــن 

علي  ــــام  م االإ مـــامـــة  اإ ظــل  فــي  ت  بــــداأ

تهيئة  ن  اأ لــجــهــة   ،Qالهادي

الــجــديــدة  الــثــقــافــة  ــة عــلــى  ــع ــي ــس ــ� ال

الزمن،  مــن  الــمــدة  هــذه  لــى  اإ تحتاج 

ــــام  م االإ ــــة  والي مــــدة  ن  اأ ــًا  ــو�ــس خــ�ــس

مع   ، جـــدًا قــ�ــســيــرة  كــانــت  الــعــ�ــســكــري 

المولود  لحماية  اهتمامه  جل  �سرف 

نجزها  اأ التي  عمال  االأ ما  واأ الجديد. 

فهي: للغيبة،  للتهيئة 

منذ  الإم���ام  حياة  �سرّية  اأوًل: 

ال�لدة:

االإمام  بــوالدة  المحيطة  الظروف  اإن 

الحجة| كانت �سرية للغاية، الأن ال�سلطة 

مناسبة

Qكيف هياأ الإمام الع�سكري

لغيبة احلجة|

ال�سيخ تامر حممد  حمزة

الأيام  م��رور  مع  تجّذر  وال�لية  بالإمامة  ال�سيعة  ارتباط  اإن 

الديمغرافي،  وت�ّزعهم  الجغرافي  انت�سارهم  رقعة  ات�ساع  ومع  والليالي 

واأ�سحى الإمامQ اأهم عن�سر تعتمد عليه ال�سيعة ويرجع�ن اإليه في 

حاجاتهم  بتلبية  ويق�م  والجتماعية،  الفردية  وم�سكاتهم  ق�ساياهم 

الفكرية والروحية والمادية. ومن ادعى اأن الإمام اأ�سبح ي�سكل كل �سيء 

الإمام  عن  ال�س�ؤال  اإلى  يبادرون  كان�ا  ول��ذا،  �سادقًا.  لكان  حياتهم  في 

الخلف. وهكذا، تع�د ال�سيعة على الت�ا�سل مع �سخ�ص الإمامQ لأكثر 

من قرنين تقريبًا، وعلى ذلك جرت عادتهم وثقافتهم. واأما غيبة الإمام 

عنهم فترة ط�يلة من الزمن، فهي حدث جديد يحتاج اإلى ثقافة جديدة 

حتى يترب�ا عليها ويتقبل�ا فكرة عدم روؤيته. ول اأبالغ اإن قلت اإن الحدث 

الك�ني الكبير بظه�ر الإمام بالن�سبة لنا ل يقل عن حدث الغيبة لاإمام

لنا عظمة  تتبين  لزمانها. ومن هنا،  المعا�سرين  لل�سيعة  بالن�سبة   Q

ولأبيه   Qالع�سكري الح�سن  الإم��ام  اإلى  اأوك��ل  الذي  ال��دور  وخط�رة 

والحرجة  ال�سعبة  الظروف  بماحظة  �سيما  ل   ،Qالهادي الإم��ام 

تربية  وه�  جديدًا  مهمًا  دورًا  ي�ؤدي  اأن  عليه  ولذا،  بالإمام.  المحيطة 

ال�سيعة على ثقافة غيبة الإمام.
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االإمام  دار  دائمًا  تراقب  كانت  العبا�سية 

به، وقد  يتعلق  الع�سكري وزوجاته وكل ما 

هذه  ــى  اإل  Qالع�سكري االإمـــام  اأ�ــســار 

العبا�س(  )بنو  »ف�سعوا  بقوله:  الظروف 

واإبادة   P اهلل  ر�سول  بيت  اأهــل  قتل  في 

منع  اإلــى  الو�سول  في  منهم  طمعًا  ن�سله، 

اأن يك�سف  فاأبى اهلل  اأو قتله،  القائم  تولد 

اأمره لواحد منهم اإال اأن يتم نوره ولو كره 

واأما بالن�سبة  لوالدته، فلم   .
)1(

الكافرون«

حكيمة  لل�سيدة  اإال  عليها  االطــالع  يت�سنَّ 

عمة االإمام الع�سكري، والتي فوجئت باأ�سل 

الحمل به، وكانت بعد منت�سف الليل قريبًا 

من الفجر.

المولود  ليبقى  جاهدًا  ــام  االإم وعمل 

الجديد بعيدًا عن االأنظار، ولم يطلع عليه 

لينقلوا  اأوليائه  من  الخوا�س  خوا�س  اإال 

اإلى ال�سيعة اأن اإمامهم قد ولد لرفع �سبهة 

م�سمون  نفهم  هنا،  ومــن  ـــه.  والدت عــدم 

ا�ستعمال  عن  نهت  التي  الــروايــات  بع�س 

»ولد  ال�سريف  توقيعه  عليه  ويــدل  ا�سمه، 

وعن  م�ستورًا  عندك  فليكن  مــولــود،  لنا 

النا�س مكتومًا، فاإنا لم نظهر عليه  جميع 

 .
)2(

لواليته« والــولــي  لقرابته  االأقـــرب  اإال 

 Qالع�سكري االإمــــام  لنا  ر�ــســم  وقــد 

الطريق اإلى مولوده في ثمانية ع�سر حديثًا 

االإمام  »اإن  تلويحًا وت�سريحًا، منها قوله: 

ر�سول  �سمّي  ابني  بعدي  من  اهلل  وحجة 

الذي هو خاتم حجج اهلل  وكنيه،   Pاهلل

فقال:  هــو؟  ممن  ف�ساأله:  خلفائه،  واآخــر 

اأنه  اأال  ــروم،  ال ملك  قي�سر  ابن  ابنة  من 

ثم  طويلة  غيبة  النا�س  عن  ويغيب  �سيولد 

.
)3(

يظهر«

ثانيًا: الإعداد الفكري للغيبة:

لقد جرى االإمام الع�سكريQ على 

طريقة اآبائه واأجدادهR في ا�ستعرا�س 

تطبيقها  ثم  ثبوتًا  واإمكانها  الغيبة  فكرة 

والتركيز  الحث  وكــان  القائم.  ولــده  على 

االإمــام  اأن  وبما  غيبته.  في  الثبات  على 

المهدي يمثل عن�سرًا من عنا�سر الغيب، 

فكان ي�سهل عليهم قبول فكرة الغيبة، الأن 

االإيمان بعالم الغيب هو تواأم االإيمان بعالم 

ال�سهادة.

عن  ف�ساًل  الغائبين  يخاطب  وكـــان 

المعدمين، ومن هم ال يزالون في اأ�سالب 

الرجال، عن طبيعة مرحلة الغيبة وما يقع 

الوقت  وفي  وم�سائب،  بــالءات  من  فيها 

والتجلد  الت�سبر  اإلـــى  يــدعــوهــم  نف�سه 

بالظهور  االأمــل  فيهم  ويــزرع  واالحت�ساب 

واأن المنتظر له هو في عبادة وكالمت�سحط 

في دمه بين يدي ر�سول اهللP، كما جاء 

في بع�س الروايات عن الح�سن بن محمد 

الح�سن  �سمعت  يقول:  الــبــّزاز  �سالح  بن 

ابني  يقول:»اإن   Qالع�سكري علي  بن 

هو القائم من بعدي وهو الذي تجري فيه 

�سنن االأنبياء بالتعمير والغيبة حتى تق�سو 
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القلوب لطول االأمد، فال يثبت على القول 

به اإال من كتب اهلل عز وجل في قلبه االإيمان 

. ومن اأهم االأفكار التي 
)4(

واأيده بروح منه«

ال�سيعة  ويحث  االإمـــام  عليها  يــوؤكــد  كــان 

كما جاء   ،Qاالإمام عليها هي معرفة 

قال:  همام  بن  علي  اأبي  عن  الحديث  في 

 : يقول  العمري  عثمان  بن  محمد  �سمعت 

�سمعت اأبي يقول: �سئل اأبو محمد الح�سن 

بن عليQ واأنا عنده عن الخبر الذي 

تخلو  ال  االأر�ــس  اإن   :Rاآبائه روي عن 

من حجة هلل على خلقه اإلى يوم القيامة، 

اإمام زمانه مات  واإن من مات ولم يعرف 

حق  هــذا  اإن   :Qفقال جاهلية،  ميتة 

كما اأن النهار حق. فقيل له: يا بن ر�سول 

فقال:  بعدك؟  واالإمــام  الحجة  فمن  اهلل، 

ابني محمد هو االإمام والحجة بعدي، من 

.
)5(

مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية«

ثالثًا: الإعداد الروحي:

اعتاد ال�سيعة على التوا�سل مع االأئمة 

بروؤيتهم ومجال�ستهم ومحادثتهم من دون 

وا�سطة على االإطالق حتى زمن االإمامين 

و�سيلة  اأن  نجد  اإذ   ،Lالع�سكريين

جديدًا  منحى  اأخذت  والتوا�سل  االت�سال 

لدى ال�سيعة، اإذ لم يعد بمقدور اأي �سخ�س 

اأن يلقى االإمام متى �ساء. ومن هنا، كانت 

الخطوة االأولى لبداية ن�سوء ثقافة جديدة 

للمرحلة  نف�سيًا  والإعدادهم  ال�سيعة  لدى 

عنهم  احتجابه  خالل  من  وكان  القادمة. 

عنهم  الع�سكري  االإمــام  ولــده  وحجب  بل 

االآتي  الغد  مــن  ي�ست�سرفون  لما  يهيئهم 

اإمامهم، ولذا نجد  الذي يغيب فيه عنهم 

االإمام  يعرفوا  لم  ال�سيعة  من  الكثير  اأن 

الع�سكري اإال بعد وفاة اأخيه محمد، حيث 

به  باالهتمام   Qالهادي االإمــام  اخذ 

الإتمام الحجة على النا�س.

ولقد ا�ستمر االإمام الح�سن الع�سكري

�سيا�سة  مــن  االأ�ــســلــوب  نف�س  فــي   Q

به،  المبا�سر  االرتباط  وتقليل  االحتجاب 

لياألفوا الطريقة الجديدة من دون اأن ي�سكل 

لهم ذلك �سدمة نف�سية تدفع بالبع�س اإلى 

نكت�سف  اأن  ويمكن  االرتـــداد.  اأو  التخلف 

ثالثة طرق للتوا�سل مع ال�سيعة:

اأ � االت�سال المبا�سر، وكان قلياًل جدًا 

ومع اأفراد مخ�سو�سين من اأوليائه.

جمع  لقد  والتوقيعات:  المكاتبات   � ب 

االإمام الع�سكري بين اأمرين في التوقيعات: 

والعمل  الغيبة،  ثقافة  على  ال�سيعة  تعويد 

فــي حاجاتهم  عــلــى عـــدم حــ�ــســول خــلــل 

هنا  ومــن  والــمــاديــة.  والــروحــيــة  الفكرية 

كانت  جلها  اأو  كلها  التوقيعات  اأن  نــدرك 

ولم نجدها  الع�سكري،  االإمام  ت�سدر عن 

جهة  ومــن  ال�سابقين.  اآبــائــه  طريقة  فــي 

اإلى  اأي�سًا اأن اأكثر ما و�سل  اأخرى، ندرك 

ال�سيعة كان عبارة عن توقيعات منه، ويدل 

عليه التوقيع ال�سريف الإ�سحاق بن يعقوب 

من  �ــســوؤااًل،  ثالثين  من  الأكثر  المت�سمن 

الذي  من  حول  �سوؤال  على  جوابه  جملتها 

ُيرجع اإليه في الحوادث الواقعة.

جـ  االرتباط عبر الوكالء: بما اأن ع�سر 

الجوهرية  الحلقة  ي�سكل  الع�سكري  االإمــام 

لالنتقال من ع�سر الح�سور وال�سهود اإلى 

ع�سر الغيبة، كان ذلك ي�ستدعي االعتماد 

يحكم  نظام  و�سع  ويقت�سي  الوكالء،  على 

لي�س  العدد  واأن  خا�سة  ت�سرفاتهم،  كامل 

مناسبة
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اإذ عّين االإمام الع�سكري وكياًل في  بقليل، 

�سيعته،  من  �سيعة  فيها  يوجد  منطقة  كل 

وبينهم،  بينه  الو�سل  حلقة  يمثلون  وكانوا 

�سهادة  بعد  ما  اإلــى  النظام  هــذا  وا�ستمر 

االإمام الع�سكري، ثم اعُتمد كاأ�سلوب وحيد 

ال�سغرى. ويعتبر  الغيبة  تقريبًا في ع�سر 

هذا االأ�سلوب من العوامل النف�سية المهمة 

 Qوالرئي�سية ال�ستمرار االرتباط باالإمام

ويدل عليه ما جاء في العمري وابنه محمد: 

»العمري وابنه ثقتان، فما اأديا اإليك فعني 

يوؤديان، وما قاال فعني يقوالن، فا�سمع لهما 

.
)6(

واأطعهما فاإنهما  الثقتان الماأمونان«

رابعًا: التنظيم العملي لارتباط 

بالإمام:

ـــام  االإم دور  عظمة  فــي  يــزيــد  ومــمــا 

عند  دوره  يتوقف  لم  اأنه   Qالع�سكري

المهمة  بل  الغيبة،  لع�سر  ال�سيعة  تهيئة 

ال�سعبة هي تهيئة الظروف لع�سر الغيبة 

على  ال�سيعة  تربية  جهة  من  اإما  الكبرى، 

هذه الثقافة اأو من جهة تحديد المرجعية 

مقام  تــقــوم  الــتــي  ال�سالحة  الحقيقية 

هنا،  ومــن  والتوقيعات،  والــوكــالء  االإمــام 

 Qالع�سكري االإمــام  مواقف  اأن  نجد 

الماأمونين  والــرواة  العلماء  من  االإيجابية 

ال�سيعة  واإرجــاع  وحرامه  اهلل  حالل  على 

الحقيقية  المرجعية  مع  من�سجمة  اإليهم 

في ظل الغيبة الكبرى، كما جاء في قوله: 

لنف�سه  الفقهاء �سائنًا  »فاأما من كان من 

الأمر  مطيعًا  لهواه  مخالفًا  لدينه  حافظًا 

.
)7(

مواله فللعوام اأن يقلدوه«

نحن االآن الذين نعي�س في ظل الغيبة 

ــه االإمـــام  الــكــبــرى نــجــد اأن مــا خــطــط ل

الع�سكري واأن االإجراءات التي اتخذها هي 

االرتباط  ا�ستمرار  ل�سمانة  الحقيقة  عين 

الغيبة  طالت  مهما  وال�سيعة،  االإمــام  بين 

ومهما كثر ال�سيعة، ولم يبق منها اليوم اإال 

و�سيلة واحدة لعموم ال�سيعة اأال وهي الحوزة 

العلمية، والذي ترجم حقيقة االرتباط هو 

ومن  الخميني}،  المو�سوي  اهلل  روح 

االإمام  الم�سلمين  اأمــر  ولي  �سماحة  بعده 

. الخامنئي

اله�ام�ص

.  اإثبات الهداة، ج3، �س570( 1)

 .  كمال الدين وتمام النعمة، ج2، �س418( 2)

 .  اإثبات الهداة، ج3، �س 569( 3)

 .  كمال الدين وتمام النعمة، ج2، �س524( 4)

 .  كمال الدين وتمام النعمة، ج2، �س 409( 5)

 .  الغيبة ال�سغرى 219( 6)

، واالحتجاج للطبر�سي،  تف�سير االإمام الع�سكريQ، �س 141( 7)

ج2، �س 263.
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مداد الشهداء

تمام األخالق 
اإليمان بالخالق

ال�سهيد 

هالل علوية 

)هادي(

اأهاًل  لو كنت  االأعــزاء، وددت  اإخواني 

�سالحًا  عماًل  لي  تكون  و�سية  اأ�سطر  الأن 

ولالأ�سف  لكنني  وربــكــم،  ــي  رب اهلل  عند 

و�سايا  اأيديكم  وبين  اأهـــاًل،  لذلك  ل�ست 

العزيز  �سهيدنا  ــال  اأمــث الــعــظــام  ــئــك  اأول

و�سهيدنا  دبـــوق،  هيثم  الــعــارف  المعلم 

العارف ال�سهيد باغان )من �سهداء الحق 

على  المفرو�سة  الحرب  في  الجبهة  على 

من  جــزء  ورد  االإ�ــســالمــيــة،  الجمهورية 

بقية  ال�ساد�س من مجلة  العدد  في  ن�سها 

اهلل(، واأمثالهما الكثير الكثير... وخا�سة 

بالعطف  المفعمة  ــاءة  ــو�ــس ال الــكــلــمــات 

والحنان ل�سيد �سهداء المقاومة االإ�سالمية 

الــنــور والــهــدايــة والعزم  واأبــيــهــا وخــطــب 

�سيخ  العارف  ل�سيخنا  النافذة  والب�سيرة 

ر�سوان اهلل  راغب حرب  ال�سيخ  ال�سهداء 

عليه.

اأهل  �سعوب  جميع  الخلق  في  اإخواني 

في  اأ�سار  وتبارك  تعالى  اهلل  اإن  االأر�ــس، 

الم�سطفى  ر�سوله  على  المنزل  كتابه 

اأنه خلقنا جميعًا  اإلى  محمد بن عبد اهلل 

ــــّم االآيـــة  ــى لــنــتــعــارف، واأت ــث مــن ذكـــر واأن

بالتاأكيد على اأن الكرامة عند اهلل عزَّ وجلَّ 

هي الأتقانا {اأكرمكم عند اهلل اأتقاكم}.

اليوم  العالم  اإن  الخلق،  في  اإخــوانــي 

االإت�ساالت  عالم  فــي  تطور  مــن  بلغ  ومــا 

بين  والتعارف  االت�سال  جعل  المتنوعة، 

اأعلى  فــي  االأر�ــــس  هــذه  �سعوب  مختلف 

عالمنا  اإلى  نظرنا  اإذا  ولكن،  درجاته... 

اليوم واأحواله وما هي عليه حياة االإن�سانية 

فيما  والـــدول  واالأمـــم  ال�سعوب  ولعالقة 

االطالع  مــن  الكثير  ا�ستلزم  لما  بينها، 

للوقوف على الماآ�سي والبوؤ�س واال�سطهاد 

جميعًا،  باالإن�سانية  يحيط  الــذي  والظلم 

واإن كان بتفاوت. وال يحتاج االأمر لكثير من 

التدقيق الإدراك اأن عالقة ال�سعوب واالأمم 

والدول واالأفراد لي�ست على م�ستوى معنى 

وال  الدنيا.  بحدودها  ولو  االإن�سانية،  كلمة 
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الإدراك  التدقيق  من  لكثير  االأمــر  يحتاج 

اأن اأ�سباب كل ذلك تعود النعدام الوجدان 

عن  االإن�سان  وتخلي  والــُخــُلــق،  وال�سمير 

به  والــذي  واالأخالقي،  المعنوي  م�سمونه 

القرب  درجــات  اأعلى  اإلــى  االإن�سان  ي�سل 

والنبيين  الر�سل  خاتم  بعثة  وما  ربه.  من 

اإال  المطلب،  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  محمد 

الأتمم  بعثت  )اإنما  االأخالق  الإتمام مكارم 

مكارم االأخالق(. وما تخلي االإن�سانية 

عن اأخالقها، اإال النعدام 

خالق  بــــاهلل  ــا  ــه ــمــان اإي

الكون والوجود ومدبره 

ب�سكل  به  لالإيمان  اأو 

مجرد بعيد كل البعد 

عـــن الــحــقــيــقــة واإمــــا 

ل�سعف االإيمان.

�سعوب  يا  النا�س،  اأيها 

ملتفتين  كنتم  اإن  الــعــالــم، 

نعاني  التي  الم�ساكل  لجميع  حقًا  

الب�سر على كافة ال�سعد،  منها نحن 

وكنتم عازمين ومريدين ومحبين لحلها 

الكريم  الخالق  اإلــى  اإرجعوا  والخال�س، 

القيوم  الــحــي  القدير  الرحيم  الــــروؤوف 

واطلعوا على االإ�سالم المحمدي االأ�سيل.

ال�سرفاء  اأيها  المجاهدون،  اإخــوانــي 

ال�سابرون، يا عّز االأمة وفخرها، ا�سبروا 

تحزنوا  وال  تهنوا  وال  ورابــطــوا،  و�سابروا 

واأنــتــم االأعــلــون، ثــابــروا على هــذا الخط 

وتحملوا الم�ساق وال�سعاب كافة وال تتوانوا 

عن ن�سرة هذا الدين وااللتفاف حول ولي 

ال�سيد  المجاهد  و�سماحة  الم�سلمين  اأمر 

ح�سن ن�سر اهلل.

ال�سيد الحجة الفا�سل  موالي �سماحة 

ح�سن ن�سر اهلل، اإنني ل�ست اأهاًل لخطابكم 

عليكم،  والثناء  لو�سفكم  يرقى  ال  ومثلي 

العرفان  مني  يقت�سي  الوفاء  بع�س  ولكن 

اأن  لمثلي  يمكن  ال  والــذي  لكم  بالجميل 

يرده...

مرجعنا  الم�سلمين  اأمــر  ولــي  مــوالي 

ــى الــمــفــدى، نــائــب االإمــــام الحجة  االأعــل

اإ�سمحوا  مــنــازع،  دون  بالحق  المنتظر 

في  بالمبايعة  اإليكم  اأتوجه  بــاأن  لي 

واأطلب منكم بخجل  لحظاتي هذه، 

هذه،  بيعتنا  تتقبلوا  اأن  واأدب  وحياء 

�سبحانه  اهلل  ونــــدعــــو 

متو�سلين  ــى  ــال ــع وت

 P بمحمد

الطاهرة  وعــتــرتــه 

يجعلها  اأن   Q

خال�سة  حقيقية  �سادقة  بيعة 

لموالنا �ساحب االأمر والزمان.

اآبــــــاء واأمــــهــــات وزوجـــــات 

ال�سهداء  اأهل  يا  ال�سهداء،  واأبناء 

على  االأمناء  واأن�سباءهم  واأرحامهم 

�سبرتم  فكما  وو�ساياهم،  خطهم 

والجهاد،  ال�سبر  تابعوا  اأحياء  علينا 

والملتقى عند اهلل �سبحانه وتعالى.

�سادتي وموالي، اأهل بيت الوحي ومعدن 

وال�سماء  االأر�ــس  ُخلقت  من  يا  الر�سالة، 

الأجلكم، يا من اأنتم االآباء الحقيقيون لنا، 

الم�ساق  تحملتم  من  يا  دربــنــا،  هــداة  يا 

وجودكم  بكرمكم  اأجلنا  مــن  وال�سعاب 

لنا عند اهلل  اإ�سفعوا  ومكانتكم عند اهلل، 

وتقبلونا بقبول ح�سن.
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قصة

انتبهت »جنان« من ا�ستغراقها واأجابت 

متردد:  بنفي  عقبتها  حائرة  بنظرٍة  اأمها 

»ال �سيء«.

الوالدة،  المقت�سب  الجواب  يقنع  لم 

يديك،  في  ما  »دعي  برفق:  اإليها  فطلبت 

ا  هيَّ ال�ساي،  اأعــددت  لقد  عنك،  �ساأكملها 

ن�سربه معًا في قاعة الجلو�س ونتحدث«.

لم تكد »جنان« تنهي غ�سل يديها، حتى 

بثيابها،  فجففتهما  الهاتف،  جر�ُس  رنَّ 

اأن ترفع  االأرقــام قبل  اإلى كا�سف  ونظرت 

ــاأمــهــا: »مـــامـــا...  الــ�ــســمــاعــة و�ــســاحــت ب

ـــد اأن  ـــا ال اأري مــامــا... اإنــهــا »هــاجــر« واأن

اإني نائمة...  اأنِت، قولي  اأكلمها... كلِّميها 

ل�ست هنا... اأي �سيء اأرجوِك...«. لم يرق 

الموقف المفاجئ الوالدة... و�سدمها اأنها 

ترى ابنتها وت�سمعها في موقف غير مقبول 

التي  االأخــالقــيــة  اأدبــيــاتــهــا  اإلـــى  يمت  وال 

اأن�ساأتها عليها، فاعتر�ست على وقع رنين 

�سديد  با�ستنكار  الملحاح  الهاتف  �سوت 

اأر�سى  ال  اأنـــا  جــنــان.  يــا  »عــيــب  اللهجة: 

اأدبيًة  جــراأًة  امتلكي  الكذب.  هذا  البنتي 

ال�سماعة  ارفعي  االآخــريــن.  مواجهة  في 

واعتذري منها الأنك م�سغولة و�ستحدثينها 

الحقًا، هيا ارفعي ال�سماعة«...

واأعلنت  ــرار  ــاإ�ــس ب »جــنــان«  رفــ�ــســت 

كرهها »لهاجر« وعادت اإلى المطبخ تتابع 

عندما  االت�سال  وتوقف  ــي...  االأوان غ�سل 

اقتربت االأم لت�سحيح الموقف... فالحقت 

اأنتما على خالف؟ هل  ابنتها جنان: »هل 

حدث اليوم بينكما �سيء ا�ستوجب كل هذا 

النفور؟

ال يا جنان، ال تكرهي اأحدًا في عمرك 

كل هذا الكره، �سوى ال�سهاينة الحاقدين، 

ال  والمن�سوري.  قانا  في  االأطفال  قاتلي 

ابنته... �سقيقتي

ولء اإبراهيم حم�د

لم تنتبه »جنان« ل�س�ؤال اأمها المتكرر ثانيًة لها: »ما بِك الي�م؟«، 

التي جمعتها عن  ال�سح�ن  م�ستغرقًة في وج�مها ل في جلي  فقد كانت 

المائدة للت�، فاحتاجت الأم لمناداتها ثالثًة: »جنان، هي المرة الثالثة 

خافًا  �ساكتة  عادة،  غير  على  حزينًة  تبدين  بِك،  ما  فيها،  اأ�ساألك  التي 

للماأل�ف؟!«.
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خالفتك  لو  حتى  الدرا�سة  رفيقة  تكرهي 

راأي  بــامــتــالك  الــحــق  فلكليكما  ــــراأي،  ال

مختلف. ترّوي يا »جنان« وال تتركي نف�سك 

تكوينك.  اأ�سل  من  لي�ست  م�ساعر  فري�سة 

هل بدر منها �سيء؟ هل اأ�ساءت لِك يومًا؟ 

تعالي يا ابنتي.. حدثيني قلياًل...« وعندما 

الم�س دفء يد اأمها يدها م�سحت باالأخرى 

رذاذ اكتئاب غزا عينيها، والحظتها االأم، 

وهناك  الوا�سعة  ــة  ــك االأري اإلـــى  فقادتها 

قائلًة:  والطــفــتــهــا  حــنــوهــا  بــكــل  غمرتها 

عمرك،  جمال  الحقُد  ي�سوه  اأن  »حـــراٌم 

اأ�ساءت  بَم  ابنتي،  يا  �سارحيني  ووجهك، 

اإليك هاجر«؟

اآبار  على  المقبل  �سوتها  خالل  ومن 

بحار  فــي  غــارقــًة  اإجابتها  بــدت  الــحــزن، 

ربما  اأمي،  يا  اأدري  »ال  قديمٍة..  تراكماٍت 

توؤذي  لها... فهاجر طيبة وال  هي ال ذنب 

اأحدًا... ولكن تعاطي المعلمين والمعلمات 

كثيرًا  يدللونها  اإنهم  جميعًا.  يوؤذينا  معها 

ويخ�سونها بعنايٍة لم نحَظ بها يومًا، رغم 
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اأنني اأنا مثاًل، اأفوقها علميًا، واأ�سارك اأكثر 

منها في الح�سة.. ومع ذلك، كل تنويه هو 

لها، وكل هديٍة في كل منا�سبة هي لها... 

اأال يكفيها هدايا يوم ال�سهيد؟ اإننا نكرهها 

�سيء«.  كــل  على  ت�ستحوذ  فهي  جميعًا، 

فهمت والدة »جنان« موقف ابنتها وفهمت 

اأي�سًا واقع هاجر وطرحت �سوؤالها لمجرد 

الو�سول اإلى اليقين:

»اإنها ابنة �سهيد؟ األي�س كذلك«؟

هاجر  تــكــون  اأن  يعني  ـــاذا  وم »بــلــى! 

اآباوؤنا  ي�ست�سهد  اأن  يجب  هل  �سهيد؟  ابنة 

ن�ستحق  اأال  لنا؟  معلمينا  بحبِّ  كي نحظى 

االهتمام اإال اإذا فقدنا اآباءنا«؟

�سغلتها  ق�سيرة  �سمٍت  فترة  �سادت 

ثم  ال�ساي،  اأكواب  في  ال�سكر  باإذابة  االأم 

اأ�سافت وهي تقدم لجنان كوبها:

ابنة  وحدها  بينكم  هاجر  تكون  »اأن 

�سهيد هذا يعني الكثير.. هي وحدها بينكم 

اأر�س  فوق  حريتكم  ثمن  غاليًا  تدفع  من 

الوطن... هي وحدها من تنجح بينكم وال 

النجاح  الذي يغمرها بفرح  الح�سن  تجد 

يوا�سيها  من  تجد  ال  وحدها،  العارم، هي 

ف�سلت،  حتى  اأو  حبطت 
ُ
اأ اأو  تراجعت  اإن 

اإذا  وهي وحدها ال تجد من يقيل عثرتها 

اإذا وقعت... هي وحدها  وي�سندها  عثرت 

اأبناء ال�سهداء من ندين لهم  و�سواها من 

بنعمة العلم واالأمان والحرية...

يا  باأي ذنٍب كرهِت هاجر؟ �سدقيني 

اأكثر  تكوني  اأن  يجب  بالذات  اأنِت  ابنتي، 

تنعمين  الأنــِك  عليها،  وحر�سًا  لها  حبًا 

�سها  تعوَّ اأن  الهدايا  كل  ت�ستطيع  لن  بما 

الكون مجتمعة قليلة بحق  اإن هدايا  منه: 

اليومية  بالهدية  قي�ست  ما  اإذا  هاجر، 

التي تنعمين اأنِت و�سواِك بها وهي بف�سل 

اأفراحِك  اأبيِك على  اإطاللة وجه  من اهلل 

تر�سيك  هل  همومِك...  وكل  واأحــزانــِك 

�سباحًا  بــهــا  يـــودعـــِك  ابــتــ�ــســامــتــه  بــعــد 

وي�ستقبلك بها م�ساءًا هدية مهما كبرت؟ 

هاجر...  اإلــيــِك  ت�سْئ  لم  جــنــان...  يا  ال 

اأبناء  لكل  والدها  اأح�سن  لقد  بالعك�س... 

اأن  تعلمن  اأن  جميعًا  وعليكن  الــوطــن... 

واأن  االإح�سان...  اإال  االإح�سان  جــزاء  ما 

فهي  فح�سب  بالهدايا  ال  الــحــق  لهاجر 

يا  هاجر  اإن  اإلــيــهــا...  يقدم  ما  اأ�سخف 

وكلنا  الحب  كل  الحب  ت�ستحق  »جــنــان« 

حقٌّ  عليها  لــكــّن  نــعــم،  ــا...  ــه ل مــديــنــون 

اأمانة  على  حر�سًا  تفوقكن  اأن  هو  واحد، 

عندما  حملتها  الأنــهــا  والنجيع...  ــدم  ال

الحياة  مع  وتابعت  اهلل  بق�ساء  ر�سيت 

ل�سهيد  بينكّن،  وحيدًة  ابنة  م�سيرتها... 

ووليًة لدمه بما �سبرت بعده«.

لم تقاطع »جنان« والدتها حتى الكلمة 

الوالدة  التقطت  وعــنــدمــا  االأخـــيـــرة... 

تركت  ق�سيرة...  ا�ستراحة  في  اأنفا�سها 

الهاتف  طاولة  اإلــى  اأمها  ح�سن  »جنان« 

به  احتفظ  الــذي  االأخير  الرقم  واأعـــادت 

الكا�سف... وعندما �ساألتها االأم... »ولكن 

خاٍل  ب�سوت  اأجابتها  االآن؟«  تفعلين  ماذا 

من كل اأحزانه... مفعم بم�ساعر جديدة: 

»اإني اأطلب هاجر، الأعتذر اإليها واأبداأ معها 

�سفحة جديدة في اأول تطورها: اإن هاجر 

ابنة �سهيد، واإن ابنته �سقيقتي«.

قصة
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الملف
خدمة النا�ص: اأغلى ما يعطى.. اأعلى ما ي�ؤخذ..

التعريف ب�ساحب الزمان: فوق كل خدمة

ال�سيخ ي��سف �سرور

اأهل البيتR قدوٌة يف خدمة النا�س

الدكت�ر م�سطفى زين

خدمة النا�س ولو باأ�سفار العيون

ال�سيد علي مرت�سى

خدمة احلق يف خدمة اخللق

اأمال جمعة

اأغلى خدمة للنا�س

ال�سيخ اأحمد وهبي

�سفات العاملني يف خدمة النا�س

تحقيق: لنا العزير

�لنائب �لحاج علي عمار في حو�ر حول خدمة �لنا�ض:

م�سوؤوليتنا خدمة النا�س ورفع املعاناة

ح�ار: ولء اإبراهيم حم�د
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التعريف بصاحب الزمان:

فوق كل خدمة

ال�سيخ ي��سف �سرور

في الحديث: »الخلق كلهم عيال اهلل، واأف�سل الخلق عند اهلل اأنفعهم 

.
)1(

لعياله«

م�ست�ى  على  المنافع  اإلى  النظر  يمكن  للخلق،  المقدم  النفع  اإلى  النظر  في 

الدنيا وت�ساريفها كّمًا ون�عًا، ويمكن النظر اإليها على م�ست�ى الآخرة، اأي�سًا 

على م�ست�يي الكّم والن�ع.

له حيثية  اإلى عيال اهلل ويك�ن  يتاأتى من خال خدمة تقدم  الذي  النفع 

تعين {ي�م ل ينفع مال ول بن�ن اإل من اأتى اهلل بقلب �سليم} )ال�سعراء 89(، 

قد يك�ن في معر�ص الزهد وال�ستخفاف به عند ذوي الحاجات الملحة في 

الدنيا، الذين ل يرون �س�ى هذه الحاجة الملحة ول ي�سعرون عند ا�ستداد 

وطاأتها اإل بها.

الملف

اإذًا، تختلف النظرة اإلى الحاجة عند 

االإن�سان  عندهم.  اأهميتها  بمقدار  النا�س 

ما�سة  الحاجة  وهذه  االأمــان،  اإلى  بحاجة 

لكنه  بدونها،  هانئة  حياة  يعي�س  ال  بحيث 

ال ي�سعر بها في اأطواره الطبيعية، بل نراه 

البحث  في  ويجّد  فقدانها،  عند  يطلبها 

وال�سعي في �سبيلها.

وكذلك االأمر بالن�سبة اإلى العافية، اإذ 

قد  بل  واأكثر،  ماله  كل  االإن�سان  يبذل  قد 

يراكم من الديون ما ال ي�ستطيع الوفاء به 

كل  وعافيته.  ب�سحته  االأمر  يتعلق  عندما 

وي�سعر  لالنتكا�س،  تتعر�س  عندما  ذلك 

المرء حينها بتهديد حياته.

»نعمتان  الــحــديــث  معنى  هــو  ـــذا  وه

 .
)2(

مفقودتان: ال�سحة واالأمان«

معنى ذلك اأن االإن�سان كثيرًا ما يكون 

اأو ذاهاًل عن بع�س الحاجات التي  غافاًل 

من  تكن  لم  اإذا  ووجـــوده،  م�سيره  تم�س 

الماأكل  قبيل  من  المادية،  الحاجات  نوع 

بع�س  تــكــون  وقـــد  والــمــ�ــســكــن.  والملب�س 

الحاجات يتعلق بها توازن الحياة في هذه 

العوامل  ومنابع  م�سادرها  بكل  االأر�ـــس 

الحافظة لها.

خدمة النا�ص: اأغلى ما يعطى.. اأعلى ما ي�ؤخذ..
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وفي   } تعالى:  اهلل  عند  مــن  الـــرزق 

ال�شماء رزقكم وما توعدون} )الّذاريات: 

اأرزاقه  لتاأمين  23(، ولكن االإن�سان ي�سعى 
ال  وهــذا  االآخــريــن،  مع  عالقاته  بوا�سطة 

يقدح في �سحة االعتقاد، اإذ يربط النا�س 

ع�س  فـــاإذا  متبادلة.  وحــاجــات  عــالقــات 

قر�س  اأو  الجياع،  االأطفال  بطون  الجوع 

ة الطرية، وتناهت اإلى  البرد االأبدان الغ�سّ

اأنات �سغاره  ـ  الوالدين  اأو  ـ  الوالد  اأ�سماع 

الــمــتــ�ــســوريــن جــوعــًا ولـــم يــجــد مــا ي�سد 

اأ�سنانهم  ا�سطكاك  راأى  اأو  رمقهم،  به 

�سدة  مــن  الواهنة  اأج�سامهم  وارتــجــاف 

البرد، ولم يجدا ـ اأو يجد ـ ما ي�سترها به 

االأمان؛  ويبعث فيها دفء الحياة وحرارة 

لتمالأ  حانية  يــٌد  امــتــدت  اإذا  ذاك،  عند 

العزالء  االأبــدان  وت�ستر  الخاوية،  البطون 

اأو  ـ  الوالد  يجد  �سوف  حينها  ال�سعيفة؛ 

الوالدة ـ اأنه مدين لتلك اليد على الخدمة 

قبلها.  مــن  اأ�ــســرتــه  واإلـــى  اإلــيــه  الم�سداة 

لن  �سوف  بطولها  حياته  اأن  يعلم  و�سوف 

تن�سيه جميل �ساحب اليد على ما قدمت.

نفو�س  بها  الم�ستغلة  الحاجات  اأكثر 

االأمـــور  هـــذه  �ساكلة  عــلــى  ــيــوم  ال الب�سر 

المتقدمة.

الحاجة اإلى المعرفة، اإلى العلوم التي 

و�سائل  تطوير  في  وتعين  االأذهــان  ت�سغل 

المرء  ي�سعر  الرفاه  �سبل  وتوؤمن  الحياة 

ب�سرورتها واأهميتها.

* اأعظم الحاجات:
باأهميتها  تــفــوق  اأمــــورًا  هــنــاك  لكن 

نفعًا  اأكثر  تاأمينها  الحاجات، ويعتبر  هذه 

م�سيره  م�ستوى  على  لالإن�سان  وفــائــدة 

»لوال  ال�سريف  الحديث  يقول  ووجـــوده، 

اأي،   
)3(

باأهلها« االأر�ــس  ل�ساخت  الحجة 

عندما يتوه كل الخلق عن حجة اهلل واإمام 

عن  الب�سر  كــل  ي�سل  وعندما  زمــانــهــم، 
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النبيين،  علم  ورث  الــذي  االإن�سان  ذلــك 

تكون  عندئٍذ،  العالمين؛  رب  حجة  وكان 

على  ــااًل  وب والف�ساد  الباطل  اأهــل  اأعمال 

اأهـــل االأر�ــــس، وتكون  اأ�ــســحــابــهــا وعــلــى 

االأعمال ال�سالحة ـ ظاهرًا ـ هباءًا منثورًا 

في معر�س ال�سياع واالإحباط.

االأر�س  اأهــل  اأن  ُيعلم  اأجــل ذلــك،  من 

ي�سجون اإلى اهلل من كثرة امتالء االأر�س 

ف�سادًا برًا وبحرًا بما ك�سبت اأيدي النا�س، 

فيخرج  الــخــال�ــس،  اإلـــى  النفو�س  وتــتــوق 

بعدما  وعداًل  ق�سطًا  االأر�س  ليمالأ  الحجة 

ُملئت ظلمًا وجورًا.

بالحديث  ال�سريفة  ال�سنة  وقد زخرت 

القائل  مختلقة  ب�سيغ  الوارد  الم�ستفي�س 

اإن »من مات ولم يعرف اإمام زمانه، مات 

. ولي�س االأمر متوقفًا عند 
)4(

ميتة جاهلية«

الهوية،  ومعرفة  ال�سخ�سية،  المعرفة  حدِّ 

اإمام  بيعة  عنقه  في  ولي�س  مــات  »مــن  بل 

.
)5(

مات ميتة جاهلية«

خاتم  بــنــبــوة  ــا  ــن ــمــان ي اإ بــعــد  اإذًا، 

خاتمًا  بكونه  وت�سليمنا   ،Pالر�سل

بخلفائه  ــوؤمــن  ن اأن  علينا  نــبــيــاء،  لــالأ

واأو�ـــســـيـــائـــه االثــــنــــي عــ�ــســر الـــذيـــن 

نتوخى  اأن  وعلينا  بعده،  من  ا�ستخلفهم 

بهم،  لالإيمان  اإليهم  التعرف  في  الدقة 

اأن  طالما  مي�سورًا،  اأ�سبح  االأمر  وهذا 

الملكوت  في  �ساروا  منهم  ع�سر  اأحــد 

�سواهد  �ـــســـارت  وقــبــورهــم  ـــى،  االأعـــل

ومالذًا  لل�سائعين،  ومنارات  للتائهين، 

منهم  ــقــرب  ــال ب يــعــّبــرون  ــوالــهــيــن،  ــل ل

ح�سن  عن  ومواالتهم  اإليهم  والتقرب 

. وجلَّ عزَّ  هلل  والطاعة  التعبد 

على  ونقت�سر  ذلك  يكفينا  هل  لكن، 

اإلى  التعرف  اأنه ال بد من  اأم  هذا الرقم، 

االإمام الثاني ع�سر ونعقد له الوالء ونتقلد 

بيعته في رقابنا؟!

المحدثين  رئي�س  رواه  ما  جواب ذلك 

قال:  تغلب  بن  اأبــان  عن  ال�سدوق  ال�سيخ 

 :Q)ال�سادق( اهلل  عبد  الأبــي  »قلت 

زمانه،  اإمام  يعرف  ولم  االأئمة  عرف  من 

.
)6(

اأموؤمن هو؟ قال: ال«

* الخدمة العظمى:
القرون  وتــمــادي  ال�سنين  تــطــاول  مــع 

�سوادًا،  الليل  وي�ستد  حلكة،  الظلمة  ت�ستد 

ت�ستبد  ال�سادقون،  ويقّل  المدعون  يكثر 

عن  الباحثين  بالم�ست�سعفين  الــحــيــرة 

خال�س يف�سي بهم اإلى االنعتاق من اأ�سر 

من  الخروج  اإلى  التوق  وي�ستد  الحاجات، 

والولوج  ال�سياع،  وزنازين  الغربة  اأنفاق 

اإلى ف�ساءات الهداية واآفاق النعمة االإلهية 

التي تغني عن كل االأيادي واالرتهانات.

الحيارى  باأيدي  االأخــذ  حينها  ي�سبح 

اإلى الطماأنينة اأعظم خدمة يمكن اأن تقدم 

المكبوتة  الأولئك  �سيما  ال  الب�سر،  لجن�س 

والمثقلة  المنحرفين،  بــاأيــدي  اأنفا�سهم 

اأيــاديــهــم واالأرجــــل بــاأغــالل اأئــمــة الجور 

وال�سالل، في الحديث عن علي بن همام 

 
)7(

العمري قال: �سمعت محمد بن عثمان 

 يقول: �سئل اأبو محمد 
)8(

يقول: �سمعت اأبي

واأنا   L)الع�سكري( علي  بن  الح�سن 

 :Rعنده عن الخبر الذي روي عن اآبائه

اأن االأر�س ال تخلو من حجة هلل على خلقه 

اإلى يوم القيامة، واأن من مات ولم يعرف 

اإمام زمانه، مات ميتة جاهلية.
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الملف

فقال: اإن هذا حق كما النهار حق.

فمن  اهلل،  ر�ــســول  ابـــن  يــا  لـــه:  فقيل 

الحجة االإمام بعدك؟

الحجة  االإمــام  هو  ابني محمد  فقال: 

ميتًة  مــات  يعرفه  ــم  ول مــات  مــن  بــعــدي، 

.
)9(

جاهلية

تعريفًا  لي�س  باالإمام  التعريف 

وهو  مــعــروف  فا�سمه  با�سمه، 

الع�سكري  الح�سن  بــن  محمد 

بن علي الهادي بن محمد الجواد 

الكاظم  مو�سى  بن  الر�سا  علي  بن 

محمد  بن  ال�سادق  جعفر  بن 

ال�سجاد  عــلــي  بــن  الــبــاقــر 

ال�سهيد  الح�سين  بن 

اأبي  بــن  علي  بــن 

ابن  وهــو  طالب، 

الزهراء  فاطمة 

بن  محمد  بنت 

خاتم  اهلل  عبد 

�سلوات  الــر�ــســل 

اهلل على جميع المذكورين، وال هو بالر�سم، 

في  معروفين  كانوا   Rاالأئمة اإن  اإذ 

وتجاوز  عليهم  بغى  من  وواجهوا  زمانهم 

هو  اإنما  حقوقهم،  يعرف  ولم  معهم  حده 

الطاعة،  المفتر�س  الحق  باالإمام  تعريف 

ملئت  بعدما  وعــداًل  ق�سطًا  ــس  االأر� مالئ 

ظلمًا وجورًا، قاهر جبابرة االأر�س، مبير 

الظالمين، المن�سور على من اعتدى عليه 

هو  التقوى،  على  الكلمة  جامع  وافــتــرى، 

الحق،  على  والــدال  الخير  باأ�سل  تعريف 

كل  من  المخّل�س  ال�سالل،  من  الــهــادي 

وطماأنينة  ثقة  قلوبنا  يمالأ  الــذي  ظلم.. 

ورفعة،  وافتخارًا  عــزًة  ونفو�سنا  ومحبة، 

الذي ي�سد كل حاجاتنا في الدنيا، ويمهر 

ول  ينفع مال  {ي��وم ل  بالقبول  اأعمالنا 

�شليم}  ب��ق��ل��ب  اهلل  اأت����ى  م���ن  اإل  ب��ن��ون 

)ال�سعراء: 89(.

ــم نــفــعــًا واأرفــــع  ــظ ــة خــدمــة اأع ــاأي ف

مرتبة يمكن اأن ت�سدى للعباد من مثل 

االإمام؟!  بهذا  التعريف 

�سالم اهلل على 

روح  االإمـــــــام 

المو�سوي  اهلل 

وعلى  الخميني 

ولي اأمر الم�سلمين 

الــ�ــســيــد علي  االإمـــــام 

النجباء  ــار  االأخــي وعــلــى  الخامنئي 

ال�سهداء  وعلى  المخل�سين،  العلماء  من 

عليه،  اأعمالهم  دلت  الذين  والمجاهدين 

واأ�سارت اأفعالهم اإليه �سلوات اهلل و�سالمه 

تهفو  االآدميين  وقلوب  اأفئدة  وجعل  عليه، 

اإليه.

اله�ام�ص

. عوالي اللئالي البن اأبي جمهور؛ ج: 4 ؛ �س: 61( 1)

. التحفة ال�سنية؛ ال�سيد عبداهلل الجزائري؛ �س: 66( 2)

. مقاالت تاأ�سي�سية؛ ال�سيد الطبطبائي؛ �س: 66( 3)

 ، م�ســـند اأحمد، ج4، �س96، والحافظ الني�ســـابوري في �سحيحه، ج8( 4)

وغيرهما. �س107 

، والقنـــدوزي الحنفي في  �ســـحيح م�ســـلم، كتاب االإمارة، حديـــث 58( 5)

ينابيع المودة، �س117 وغيرهما.

. االإمامة والتب�سرة �س: 90( 6)

محمـــد بن عثمان العمري هو ال�ســـفير الثاني لالإمام الحجة|( 7) في 

زمن الغيبة ال�سغرى.

عثمـــان بن �ســـعيد العمري هو ال�ســـفير االأول لالإمـــام|( 8) في غيبته 

ال�سغرى.

. كمال الدين وتمام النعمة لل�سيخ ال�سدوق، �س409( 9)
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Rس�ر من عطاءاتهم� 

واأحاديثهم  كلماتهم  ومن هنا، جاءت 

النا�س  لتوؤكد �سيرتهم وتقوم جميعًا بدفع 

ورفع  الخير  على  والتعاون  االإح�سان  نحو 

البوؤ�س عن الم�ست�سعفين،  فها هو التاريخ 

يروي لنا اأن بيوت المدينة كانت تعي�س من 

�سدقات علي بن الح�سينQ وال تدري 

من اأين تعي�س، فلما مات علي بن الح�سين 

ياأتيهم،  كان  من  فقدوا  العابدين(  )زين 

فعلموا باأنه هو الذي كان يعيلهم، فقالوا: 

بن  علي  فقدنا  مذ  ال�شر  �شدقة  »فقدنا 

.
)1(

الح�شين زين العابدين«

اأهل  كــان  واإنــمــا  فح�سب،  ذلــك  لي�س 

�سخ�سية  على  يحافظون   Rالبيت

الطرف االآخر وم�ساعره االإن�سانية حتى ال 

ي�سعر بال�سعة وال�سعف. يروي المحدثون: 

في  رجــل  ــاه  اأت  Qعلي بن  الح�سن  اأن 

حاجة فقال له: »اأكتب حاجتك في رقعة 

 )وذلك حتى ال يريق ماء وجه 
)2(

وارفعها«

الرجل(.

الح�سين  عــن  الــمــوؤرخــون  لنا  وينقل 

على  وجــد  اأنـــه   Q ال�سهيد  علي  بــن 

بليغ  اأثر  الطف  وقعة  بعد  ال�سريف  كاهله 

وحيث  متقاربة،  �سوارم  عدة  جرح  كاأنه 

جرح  اأثــر  من  لي�س  اأنــه  ال�ساهدون  عرف 

ذلك،  عن   Qال�سجاد �ساألوا  عــادي، 

»ه��ذا مما كان ينقل الجراب على  فقال: 

واليتامى  الأرام������ل  م���ن���ازل  اإل����ى  ظ��ه��ره 

.
)3(

والم�شاكين«

في مفهوم اأهل البيتR »اإن راأ�ش 

الإيمان هو الإح�شان اإلى النا�ش«.

على  مقدم  النا�س  حــق  اأن  وعندهم 

الدكت�ر م�سطفى زين

الملف

اأهل البيتR قدوٌة يف خدمة النا�س

الخدمة هي م�ساعدة تط�عية تنبع من نف�ص الإن�سان لتلبية احتياجات 

والمعن�ية  وغيرهما(،  الطعام  واإطعام  المال  )كبذل  المادية  الآخرين 

)كالهداية، ن�سرة المظل�م، واإدخال ال�سرور على قل�ب الم�ؤمنين وغيرها(.

فاإذا لحظنا حياة الأنبياء، وجدنا اأن محبة النا�ص وخدمتهم هي من �سميم 

.Rر�سالتهم ومهماتهم في الحياة، وكما كان الأنبياء كان اأهل البيت

خدمة النا�ص: اأغلى ما يعطى.. اأعلى ما ي�ؤخذ..
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»جعل   :Qاالإمام علي يقول  حق اهلل، 

على  مقدمة  عباده  حقوق  �شبحانه  اهلل 

حقوقه، فمن قام بحقوق عباد اهلل، كان 

.
)4(

ذلك موؤدياً اإلى القيام بحقوق اهلل«

»اإن   :Qالبيت اأهــل  �سادق  وعــن 

بين  كال�شاعي  اأخيه  حاجة  في  الما�شي 

.
)5(

ال�شفا والمروة«

وقال في حديث اآخر: »لئن اأ�شعى مع 

اإلّي  اأح��ب  تق�شى  لي في حاجة حتى  اأٍخ 

من اأن اأعتق األف ن�شمة، واأحمل على األف 

 
)6(

فار�ش في �شبيل اهلل م�شرجة ملجمة«

ــقــول فــي حــديــث اآخــر  وي

ويفي�س  الـــداللـــة  عميق 

»اإني  ال�سامية:  بالمعاني 

لأ�شارع اإلى حاجة عدوي 

في�شتغني  اأرده  اأن  خوفاً 

.
)7(

عني«

ولم يكتِف اأهل البيت

المفاهيم  بن�سر   R

واإطــــــالق االأقــــــــوال، بل 

قرنوها بالوقائع واالأفعال، 

اال�ست�سهاد  �سبيل  فعلى 

األف  اأعتق   Qالموؤمنين اأمير  اأن  نجد 

.
)8(

مملوك من كدِّ يده

النا�س  حوائج  لق�ساء  حبه  من  وبلغ 

اأنه ت�سدق بخاتمه وهو في اأثناء ال�سالة! 

واأطراف  الليل  اآناء  يتلى  قراآن  فيه  فنزل 

ُكُم اهللُ َوَر�ُشوُلُه َوالَِّذيَن  النهار {اإِنَّما َوِليُّ

َوُيوؤُْتوَن  الَة  ال�شَّ ُيِقيُموَن  ��ِذي��َن  الَّ اآَم��ُن��وا 

 )55 راِك��ُع��وَن} )المائدة:  َوُه���ْم  ك��اَة  ال��زَّ

يهتف  الــذي  النبيل  الموقف  لهذا  تثمينًا 

كافة  في  النا�س  حوائج  ق�ساء  ب�سرورة 

الحاالت حتى في ال�سالة.

المثل   Qالح�سن ابــنــه  وي�سرب 

قد  اأنه  حتى  وال�سخاء،  الكرم  في  االأعلى 

تعالى  خرج من ماله مرتين، وقا�سم اهلل 

، وعنده »اإن المعروف 
)9(

ماله ثالث مرات

ما كان ابتداًء من غير م�شاألة، فاأما من 

بما  اأعطيته  فاإنما  م�شاألة  بعد  اأعطيته 

بذل لك من وجهه«.

اأما االإمام ال�سجادQ، فقد وا�سل 

م�سيرة العطاء، وكان اإذا اأتاه ال�سائل يقول: 

»مرحباً بمن يحمل زادي اإلى الآخرة!«.

كان  اأنه  الخ�سال  في  ال�سدوق  يروي 

يخرج في الليلة الظلماء، 

على  الــــجــــراب  فــيــحــمــل 

من  ال�سرر  وفــيــه  ظــهــره 

وربما  والدراهم  الدنانير 

الطعام  ظهره  على  حمل 

ياأتي  حــتــى  الــحــطــب،  اأو 

بابًا فيقرعه ثم يناول من 

يغطي  وكــان  اإليه،  يخرج 

وجهه اإذا ناول فقيرًا لئال 

فقدوا  توفي  فلما  يعرفه، 

اأنه كان علي  ذلك فعلموا 

.
)10(

بن الح�سين

االأئمةR على هذا  بقية  �سار  وقد 

الطالب(  )عــمــدة  مــوؤلــف  ينقل  الــنــهــج، 

عظيم  كـــان   Qالكاظم االإمـــــام  اأن 

الف�سل، وا�سع العطاء، وكان ُي�سرب المثل 

ب�سرار مو�سى!… حتى اأن اأهله يقولون: 

ف�سكى  مو�سى  �ــســرة  جــاءتــه  لمن  عجبًا 

، وكان يتفقد فقراء المدينة في 
)11(

القلة

العين  فيه  )الزبيل(  اإليهم  فيحمل  الليل 

والورق واالأدقة والتمور، فيو�سل اإليهم وال 

يعلمون من اأي جهة هو. وينقل الموؤرخون 

»جعل �لله �سبحانه 

حقوق عباده مقدمة على 

حقوقه، فمن قام بحقوق 

عباد �لله، كان ذلك موؤدياً 

�إلى �لقيام بحقوق �لله«
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الأ�سلوب  اتباعه  عنه  المناقب  واأ�سحاب 

اإليه،  ي�سيئون  من  مع  التعامل  في  عجيب 

وكان اإذا بلغه عن الرجل ما يكره بعث اإليه 

الر�سا ولــده  عطاء  اأمــا  دنانير!!.  ب�سرة 

قد  ــه  اأن ويكفي  حــرج،  وال  فحدث   Q

عرفة،  يــوم  في  كله  ماله  بخرا�سان  فــرق 

فقال له الف�سل بن �سهل: اإن هذا لمغرم، 

ما  »بل هو مغنم، ل تعّدّن مغرماً  فقال: 

. وينقل اأنه مر 
)12(

ابتعت به اأجراً وكرماً«

رجل باأبي الح�سن الر�سا Q فقال له: 

اأعطني على قدر مروءتك قال: ال ي�سعني 

ذلك، فقال الرجل: على قدر مروءتي قال: 

.
)13(

اأما هذا فنعم

قممًا   Rالبيت اأهـــل  كــان  هــكــذا 

�سامقة في العطاء وق�ساء حوائج النا�س، 

يتوافد  لل�سائلين،  مفتحة  اأبوابهم  كانت 

من  يغرف  المحرومون،  موائدهم  على 

مع  وهــم  والفقير،  البائ�س  جودهم  بحر 

تحل  وال  اإلحافًا  النا�س  ي�ساألون  ال  ذلــك 

حقوق  على  يعتدون  وال  ال�سدقة،  عليهم 

جلب  ي�سلبونها  نملة  بمقدار  ولو  االآخرين 

�سعيرة كما يقول االإمام عليQ: وكان 

االأمة،  حولهم  التفت  اأن  ذلك  جــراء  من 

فغدت تدين لهم بالوالء والطاعة وتفديهم 

بالنف�س وت�سع بين اأيديهم مقاليد االأمور.

 طريق اإلى اهلل تعالى:

روح  تنمية  عــديــدة:  فــوائــد  للخدمة 

الت�سحية،  العطاء،  الم�ساركة،  الــحــب، 

اهلل  من  التقرب  واالأنانية،  الــذات  رف�س 

اهلل  اإلى  للقرب  الموؤدية  فالطرق  تعالى، 

تعالى كثيرة »بعدد اأنفا�س الخالئق« ومنها 

خدمة النا�س وق�ساء حوائجهم:

عــن اأبـــي عــبــد اهللQ اأنـــه قــال: 

عيالي  ال���خ���ل���ق   : وج�������لَّ ع�����زَّ  اهلل  »ق������ال 

واأ�شعاهم في  األطفهم بهم،  اإلّي  فاأحبهم 

.
)14(

حوائجهم«

»تناف�شوا   :Qالموؤمنين اأمير  عن 

ف���ي ال���م���ع���روف لإخ���وان���ك���م وك���ون���وا من 

اأهله، فاإن للجنة باباً يقال له المعروف، 

في  المعروف  ا�شطنع  من  اإل  يدخله  ل 

الحياة الدنيا، فاإن العبد ليم�شي في حاجة 

اأخيه الموؤمن فيوّكل اهللَّ به ملكين، واحداً 
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عن يمينه واآخر عن �شماله، ي�شتغفران له 

.
)15(

رّبه ويدعوان بق�شاء حاجته«

»من   Qوجاء عن موالنا ال�سادق

كمن  ك��ان  ح��اج��ة  الم�شلم  لأخ��ي��ه  ق�شى 

.
)16(

خدم اهللَّ تعالى عمره«

عن   Q الــبــاقــر  مــوالنــا  ويحدثنا 

المحرومين،  لخدمة  وتف�سيله  حّبه  مدى 

حيث يقول:

»لئن اأعول اأهل بيت من الم�شلمين، 

فاأكف  ع��ورت��ه��م،  واأك�����ش��و  جوعتهم  اأ���ش��ّد 

وجوههم ع��ن ال��ن��ا���ش، اأح��ب اإل���ّي م��ن اأن 

حتى  ومثلها  ومثلها  وحجة  حجة  اأح��ج 

ب��ل��غ ع�������ش���راً، وم��ث��ل��ه��ا وم��ث��ل��ه��ا ح��ت��ى بلغ 

  .
)17(

ال�شبعين«

اأنه   Qالكاظم موالنا  عن  وروي 

ف��ي الأر�����ش ي�شعون  »اإن هللَّ ع��ب��اداً  قــال: 

ف���ي ح���وائ���ج ال���ن���ا����ش ه���م الآم����ن����ون يوم 

.
)18(

القيامة«

االأخروي  االأثــر  هذا  اأن  هنا  ونالحظ 

ُتق�َس  لم  واإن  حتى  ال�سعي  على  مترتب 

و�سعى  و�سعه  االإن�سان  بذل  فلو  الحاجة، 

ليق�سي حاجة اأخيه فلم يوّفق كان له هذا 

ي�سير  وكــذلــك  ق�سيت؟  لــو  فكيف  االأثـــر، 

طلب  م�ساألة  اإلــى  ال�سريف  الحديث  هذا 

 تعالى بذلك ال طلب وجه النا�س 
َّ

وجه اهلل

والدنيا. 

عنه:  روي  كما   P  
َّ

اهلل ر�سول  يقول 

الموؤمن  اأخ���ي���ه  ف���ي ح���اج���ة  ���ش��ع��ى  »م����ن 

فكاأنما عبد اهللَّ ت�شعة اآلف �شنة، �شائماً 

 .
)19(

نهاره، قائماً ليله«

قد  التاريخ  وكتب  ال�سيرة  كانت  واإذا 

حوت الكثير الكثير من الق�س�س وال�سواهد 

 Rالبيت اأهـــــل  ـــة  رعـــاي مــــدى  ــى  عــل

فاإن  بالم�ست�سعفين  �سخ�سيًا  واهتمامهم 

القراآن الكريم قد ت�سمن بين دفتيه �سورة 

كاملة هي �سورة )االإن�سان( - ولك عزيزي 

القارئ اأن تتدبر في مغزى الت�سمية - حيث 

والحب  العطف  �سور  اأف�سل  لنا  ر�سمت 

الك�ساء اأ�سحاب  ت�سدق  اأن  يوم  واالإيثار 

الم�سكين  عــلــى  �ــســائــمــون،  وهـــم   R

ليال  ثــالث  مــدى  على  واالأ�ــســيــر،  واليتيم 

خاللها  الك�ساء  اأهل  يتجرع  لم  متواليات 

غير الماء.

االهتمام  و�سور  نماذج  من  ذكرنا  ما 

المجتمع  في  بالم�ست�سعفين  ال�سخ�سي 

في  يــمــثــل   Rالبيت ــــل  اأه قــبــل  مـــن 

االإ�سالم  لتعاليم  الحي  التطبيق  الحقيقة 

الكريم  الــقــراآن  كــان  واإذا  وت�سريعاته.. 

بيته واأهــل   P الر�سول  مواقف  ي�سجل 

تجاه  اأخــالقــهــم  فــي  وي�سخ�سها   R

النا�س فلكي يقتدي النا�س بها عبر الزمن 

وفي كل الع�سور واالأمكنة.

الملف
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* ما هي خدمة النا�ص؟
بّد  ال  االأ�سئلة،  على هذه  االإجابة  وفي 

من معرفة معنى هذا المفهوم، واأهّمّيته، 

و�سروطه.

اإن الحديث عن خدمة النا�س حديٌث 

عن مفهوم و�سيٍع جّدًا، ولعّل �سبب ات�ساع 

هذا المفهوم كثرة م�ساديقه في الخارج 

العموم  القول على  وتنّوعها، ولكن يمكن 

االإن�سان  يقوم  اأن  هي  النا�س  خدمة  اإّن 

معنوّيٌة  اأو  مـــادّيـــٌة  م�سلحٌة  فــيــه  بــمــا 

اأقّلها  االإن�سان،  الأخيه  اأخروّيٌة  اأو  دنيوّيٌة 

واأق�ساها  وجــهــه،  فــي  الب�سمة  اإظــهــار 

دمه  االإن�سان  ي�سفك  اأن  لدرجة  ي�سل 

االإمام  فعل  كما  االإن�سانّية؛  �سبيل  في 

من  هادفًا   كان  حيث   ،Qالح�سين

االأّمة. اإ�سالح  االأبّية  نه�سته 

ال�سيد علي مرت�سى

الملف

خدمة النا�س ولو باأ�سفار العيون

والمخل�س�ن؟  ال�سادق�ن  فيه  قّل  زمن  في  النا�ص  اأخدم  كيف 

كيف اأوؤّدي هذا ال�اجب العظيم وقد ف�سد الزمان واأهله؟ هل اأق�م بهذا 

التكليف وحدي، ول اأجد من يق�م به غيري، وفي نف�ص ال�قت ل يقّدر 

النا�ص كّل هذه الخدمات؟ األ يق�ل عّني بع�ص النا�ص اإّني )اأبله(؟ اإلى 

اأن اأخدم النا�ص واأحافظ فيه على مكانتي وماء وجهي؟  اأّي حّد يجب 

هل نحن في زمٍن يمكن فيه اأن يخدم بع�سنا بع�سًا؟

ما  اأكثر  اللعين  اإبلي�ص  ولعّل  الكثيرين.  خلد  في  تدور  اأ�سئلٌة  لعّلها 

يعتر�سنا ببع�ص هذه الأ�سئلة لكي ل نقّدم ج�ابًا، اأو نقّدم ج�ابًا �سلبّيًا، 

وبالتالي ي�سّدنا عن هذا ال�اجب العبادّي المقّد�ص. وقد نقنع اأنف�سنا 

اأنف�سنا  ق��رارة  اإلى  نرجع  ما  �سرعان  ولكن  ونبررها،  الأج�بة  ببع�ص 

لنجد النف�ص اللّ�امة ما زالت تل�منا على التق�سير، {َبِل الإِْن�َساُن َعَلى 

ْلَقى َمَعاِذيَرُه} )القيامة: 14 و15(. ونبقى في هذه  يَرٌة * َوَلْ� اأَ َنْف�ِسِه َب�سِ

اإبلي�ص والنف�ص اللّ�امة. فما ه� الحّل؟ وكيف  الدّوامة، بين و�س��سات 

الخا�ص؟

خدمة النا�ص: اأغلى ما يعطى.. اأعلى ما ي�ؤخذ..
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مادّيًة  لي�ست  النا�ص  خدمة   *
فقط:

خدمًة  ي�سدي  اأن  ي�ستطيع  اإن�ساٍن  كّل 

حدود  وفــي  عمله،  مجال  في  لالآخرين، 

بع�ٌس  يت�سّور  اأن  الخطاأ  ومــن  قــدرتــه.، 

اأن يقوم بهذا الواجب، وال  اأّنه ال ي�ستطيع 

الأّنه غير قادٍر عليه.  التكليف،  يمتثل هذا 

ال  النا�س  خدمة  اأّن  يظّن  ال�سخ�س  فهذا 

عن   غافاًل  المادّية،  االأمــور  في  اإال  تكون 

بع�سًا  بع�سنا  وخــدمــة  االآخــريــن.  خدمة 

يمكن اأن تتحّقق ـ في اأموٍر معنوّيٍة كثيرة، 

وفي مجاالٍت عّدة.

فـــــاإخـــــراج الـــنـــا�ـــس 

ـــــى  مـــــن الــــظــــلــــمــــات اإل

ـــهـــم،  ـــت ـــــور، وهـــداي ـــــن ال

بينهم،  ــعــدالــة  ال ونــ�ــســر 

واأح�سن  ـــل  واأجـــم خــيــر 

لخدمتهم،  مـــ�ـــســـداق 

الح�سنة،  الطّيبة  والكلمة 

واإدخال ال�سرور على قلب 

الجناح  وخف�س  الموؤمن، 

الجميل،  ورّد  للموؤمنين، 

واالإح�سان اإلى الم�ست�سعفين، ون�سرتهم، 

اليومّية  االجتماعّية  الم�سائل  من  وكثيٌر 

دون  االإنــ�ــســان  بها  يــقــوم  اأن  يمكن  الــتــي 

مــن م�ساديق  تــكــون  ــد  ق ــب،  ــع وت تــكــّلــف 

َوَمْغِفَرٌة  َم��ْع��ُروٌف  {َق���ْوٌل  النا�س؛  خدمة 

َغِنيٌّ   ُ َواهللَّ اأَذًى  َيْتَبُعَها  َدَقٍة  �شَ ِمْن  َخْيٌر 

اأمير  ـــال  وق  ،)263 ــبــقــرة:  )ال َح���ِل���ي���ٌم} 

لن  »اإّنكم  الموؤمنينQ كما روي عنه: 

بطالقة  ف�سعوهم  باأموالكم  النا�س  ت�سعوا 

ر�سول  �سمعت  فاإّني  اللقاء،  وح�سن  الوجه 

الّنا�َش  َت�َشُعوا  َل��ْن  ��ُك��ْم  »اإِنَّ P يقول:  اهلل 

.
)1(

ِباأَُمواِلُكم َف�َشُعوُهْم ِباأَْخالِقُكْم«

* ا�ستعمال الحكمة:
اإّن   P فــي الــحــديــث عــن الــر�ــســول

، ومن هذه 
)2(

»الموؤمن َكّي�ٌش َفِطٌن َحِذٌر«

ال�سفات عليه اأن ينطلق في القيام بخدمة 

اأن  ينبغي  اأ�سا�سّية  قواعد  فهذه  النا�س. 

تراعى في �ستى المجاالت، ف�ساًل عن هذا 

الواجب االإلهّي.

فـــاإذا ا�ســـتجمعت هـــذه ال�ســـفات في 

االإن�ســـان الموؤمن، يبادر اإلى اأداء الواجب، 

كّي�سًا لنيل الثواب بخدمة 

النا�س، فِطنـــًا من اأن يقع 

بالغبـــاء، وحـــِذرًا مـــن اأن 

ُي�ســـتغّل على ح�ساب دينه 

ونف�ســـه وعيالـــه، وا�ســـعًا 

اأمامه القاعدة التي �سّنها 

لـــه اأميـــر الـــكالم، اأميـــر 

»اإذا   :Qالموؤمنيـــن

عل���ى  ال�ش���الح  ا�شتول���ى 

الزم���ان واأهل���ه، ث���ّم اأ�شاء 

ل���م  برج���ٍل  الظ���نَّ  رج���ٌل 

تظه���ر منه خزيٌة فقد ظلم. واإذا ا�شتولى 

الف�ش���اد على الزم���ان واأهله فاأح�شن رجٌل 

.
)3(

الظنَّ برجٍل فقد غرر«

ي�ستطلع  اأن  عليه  الموؤمن  فاالإن�سان 

يعي�س  الذي  والمجتمع  حوله،  ِمن  الزمان 

وهنا  فيه.  الخدمة  يــوؤّدي  اأن  ويريد  فيه، 

ومن  الآخر،  مكاٍن  من  المجتمعات،  تتعّدد 

زماٍن الآخر، ومن جماعٍة الأخرى، فاإذا كان 

فال  والخير،  ال�سالح  ظاهره  مجتمٍع  في 

اأن ي�سيء الظّن باالآخرين،  يحّق لالإن�سان 

خدمة �لنا�ض هي 

�أن يقوم �لإن�سان بما 

فيه م�سلحٌة مادّيٌة 

�أو معنويٌة دنيوّيٌة �أو 

�أخروّيٌة لأخيه �لإن�سان
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وال يقّدم لهم العون والمعونة، اإال اأن ي�سدر 

فهنا  والريب،  ال�سّك  ي�ستوجب  ما  منهم 

واإذا كان  الموؤمن فطنته وحذره.  ي�ستعمل 

في مجتمٍع ملوؤه وظاهره الف�ساد، فالفِطُن 

المجتمع  بهذا  الظّن  يح�سن  ال  والــحــِذُر 

كان  اإن  ـ  اأّواًل  ي�سعى  اأن  عليه  بل  الفا�سد، 

الإ�سالح  ـ  الــ�ــســروط  وتحّققت  بــمــقــدوره 

وهداية هذا المجتمع، وخدمته بهذا النحو 

من الخدمة.

* الُبعد الغيبّي:
واالإن�سان الموؤمن عندما يقوم بخدمة 

الدنيوّي،  لالأجر  طلبه  يكون  ال  االآخرين، 

خدمة  على  الدنيوّية  ــار  االآث تحّققت  واإن 

هي  ولي�ست  تلقائّيًا،  تتحّقق  فهي  النا�س، 

االأجر  هو  هدفه  واإّنــمــا  االأ�ــســا�ــس،  هدفه 

االأخروّي، والثواب من اهلل �سبحانه وتعالى: 

ِ ل ُنِريُد ِمْنُكْم  {اإِنََّما ُنْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اهللَّ

هكذا   ،)9 )االإن�سان:  �ُشُكوراً}  َول  َج��َزاًء 

حتى  والطهارة،  الع�سمة  بيت  اأهل  عّلمنا 

الكلمة الح�سنة ـ التي هي اأقّل الواجب على 

اأداء االإح�سانـ  ال ينبغي توّقعها، وال طلبها، 

من  الكلمة  هذه  ي�سمع  اأن  يتوّقع  من  ولعّل 

باالإحباط،  ي�ساب  ي�سمعها  ولــم  النا�س 

والياأ�س، ويو�سو�س له اإبلي�س اللعين اأن يكّف 

عن فعله للخير؛ الأّنه لم ي�سمع كلمة �سكٍر 

منذ  يكون  اأن  وال�سحيح  منهم،  ثناء  اأو 

الدنيوّي  لالأجر  طالٍب  غيَر  بالعمل  البدء 

اأبدًا، حتى على م�ستوى الكلمة.

ومن ينظر في االآيات القراآنّية المتعّلقة 

عن  ال�سادرة  والروايات  النا�س،  بخدمة 

على  ترّكز  اأّنــهــا  يجد   ،Rالبيت اأهــل 

يكون  واأن  �سبحانه،  اهلل  من  الثواب  طلب 

هو  الخدمة  عملّية  في  معه  نتعامل  الــذي 

اهلل، واأّما االإن�سان فلي�س اإال و�سيلًة ن�ستطيع 

من خالله التقّرب اإلى اهلل في هذا الواجب 

العبادّي؛ فعن بكر بن محّمد، عن اأبي عبد 

»ما ق�شى م�شلٌم لم�شلٍم  اهللQ قال: 

ناداه اهلل تبارك وتعالى: عليَّ  اإل  حاجًة 

.
)4(

ثوابك، ول اأر�شى لك بدون الجّنة«

* بين الث�اب والعقاب:
الموؤمن  االإنـــ�ـــســـان  يــحــّقــق  اأن  بــعــد 

الـــ�ـــســـروط، ويـــكـــون قـــــادرًا عــلــى خدمة 

االآخرين ال �سيما الموؤمنين منهم، ويطلب 

تكليٍف  اأمــام  ي�سبح  فهنا  ما،  خدمًة  منه 

واإّما  اهلل،  وعد  التي  الجّنة  اإمــا  مقّد�س، 

وما   ،Rاالأئّمة وعلى  اهلل  على  الـــرّد 

عمر،  بن  المف�سل  فعن  رّد؛  من  اأخطره 

اهلل  »اإّن  قـــال:   Qاهلل عبد  اأبـــي  عــن 

انتجبهم  ع��ّز وج��ّل خلق خلقاً من خلقه 

ليثيبهم  �شيعتنا،  فقراء  حوائج  لق�شاء 

على ذلك الجّنة، فاإن ا�شتطعت اأن تكون 

منهم فكن، ثّم قال: لنا � واهلل � رّب نعبده 

.
)5(

ل ن�شرك به �شيئاً«

وعــن اأبـــي هـــارون عــن اأبـــي عبد اهلل

Q قال: »قال لنفٍر عنده واأنا حا�شر: 

اإليه  فقام  ق��ال:  بنا؟  ت�شتخّفون  لكم  ما 

رج���ٌل م��ن خ��را���ش��ان ف��ق��ال: م��ع��اذ لوجِه 

اهلل اأن ن�شتخّف بك اأو ب�شيٍء من اأمرك. 

فقالQ: بلى، اإّنك اأحُد من ا�شتخّف 

اأ�شتخّف  اأن  اهلل  ل��وج��ِه  ف��ق��ال: معاذ  ب��ي، 

بك، فقالQ له: ويحك! اأَوَلم ت�شمع 

يقول  وه��و  الُجحفة  بقرب  ونحن  فالناً 

لك: احملني قدر ميٍل فقد واهلِل اأعييُت، 

واهلِل ما رفعَت به راأ�شاً، ولقد ا�شتخففت 
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 ا�شتخّف، 
)6(

به. ومن ا�شتخّف بموؤمٍن فينا

.
)7(

و�شّيع حرمة اهلل عّز وجّل«

من  لباقة  الوجيز  العر�س  هــذا  بعد 

حول   Rالبيت اأهـــل  روايــــات  ريــا�ــس 

الموؤمن  االإن�سان  ي�ستطيع  النا�س،  خدمة 

والفطانة  الكيا�سة  ب�سفات  المتحّلي 

والحذر، اأن يفهم المجتمع والزمان الذي 

المجتمع،  �سالح  حّقق  واإذا  فيه،  يعي�س 

عيوننا«  »باأ�سفار  اأهله  خدمة  اإلــى  ــادر  ب

على حّد التعبير الم�سهور لل�سهيد ال�سعيد 

ال�سّيد عبا�س المو�سوّي )ر�س(، وفي نف�س 

الوقت ال يريد منهم {َج��َزاًء َول �ُشُكوراً} 

التعابير  بع�س  �سمع  واإذا   ،)9 )االإن�سان: 

اإبلي�س  له  ي�سّول  الالئقة بحّقه، ومّما  غير 

الوجه،  مــاء  يريق  هــذا  ــاأّن  ب فيها  اللعين 

فليتذّكر قول اأمير الكالمQ في و�سف 

المّتقين: »ينظر اإليهم الناظر فيح�شبهم 

مر�شى، وما بالقوم من مر�ش، ويقول قد 

 ،
)8(

خولطوا، ولقد خالطهم اأمر عظيم«

َجَناَحَك  {َواْخِف�ْش  تعالى:  قوله  وليتذّكر 

)ال�سعراء:  اْلُموؤِْمِنيَن}  ِمَن  َبَعَك  اتَّ ِلَمِن 

.)215

الملف

اله�ام�ص

هـ(: عيون اأخبار الر�سا، ت�سحيح وتعليق: ح�سين  ال�سدوق )ت: 381( 1)

االأعلمّي، موؤ�ّس�ســـة االأعلمّي للمطبوعات، بيروت ـ لبنان، ط1404هـ، 

ج1، �س58.

هـ(: بحار االأنوار، تحقيق: اإبراهيم الميانجي،  المجل�ســـّي )ت: 1111( 2)

محّمد الباقر البهبودي، من�ســـورات موؤ�ّس�سة الوفاء، بيروت ـ لبنان، 

ط. الثانية 1983م، ج 64، �س307.

:  نهج البالغة، �ســـرح محمد عبده،  (3 )Qاالإمـــام علي بن اأبي طالب

دار الذخائر، قم ـ اإيران، ط. االأولى 1412هـ، ج4، �س27.

الكليني: )ت: 329( 4) هـ(: الكافي، ت�سحيح وتعليق: علي اأكبر الغفارّي، دار 

الكتب االإ�سالمّية، طهرانـ  اإيران، ط. الثالثة 1363هـ �س، ج2، �س194.

الكليني: )ت: 329( 5) هـ(: الكافي/ ت�سحيح وتعليق: علي اأكبر الغفاري، 

دار الكتـــب االإ�ســـالمّية، طهران ـ اإيران، ط. الثالثـــة 1363 هـ �س./ 

ج2، �س193.

احتمال الت�ســـحيف في هذه الكلمة ممكٌن، وتكون الكلمة )فبنا( بدل  (6 )

)فينا(.

. م.ن، ج 8، الحديث 73، �س102( 7)

:  نهج البالغة، �ســـرح محمد عبده،  (8 )Qاالإمـــام علي بن اأبي طالب

دار الذخائر، قم ـ اإيران، ط. االأولى 1412هـ، ج2، �س162.

ال�سهيد ال�سيد عبا�ص امل��س�ي: �سنخدمكم باأ�سفار عي�ننا
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الملف

1 � حق الم�ؤمن: 
ي�شبع  اأن  ال��م��وؤم��ن  اأخ��ي��ه  ع��ل��ى  ال��م��وؤم��ن  ح��ق  »م���ن   :Q الباقر  االإمـــام  عــن 

اأهله  في  خلفه  مات  فاإذا  دينه،  ويق�شي  كربته،  عنه  ويفّرج  عورته  ويواري  جوعته، 

.
)1(

وولِده«

اأمال جمعة

خدمة احلق يف خدمة اخللق

خدمة النا�ص: اأغلى ما يعطى.. اأعلى ما ي�ؤخذ..
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3 � الإح�سان: 
عن اأبي عبد اهلل Q: »اأح�شن � يا اإ�شحاق � اإلى اأوليائي ما ا�شتطعت، فما اأح�شن 

.
)3(

موؤمن اإلى موؤمن ول اأعانه اإّل خم�ش وجه اإبلي�ش وقّرح قلبه«

{اإن اهلل ياأمركم بالعدل والإح�شان} )النحل: 90(.

2 � الّلطف: 
عن ر�سول اهلل P اأنه قال: »ما في اأمتي عبٌد األطف اأخاه في اهلل ب�شيء من لطف 

.
)2(

اإل اأخدمه اهلل من خَدم الجنة«
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4 � خدمة الم�ؤمن: 
من  َخ��َدم قوماً  ُم�شلم  »اأّيما   :P االأكــرم  الر�سول  Q عن  الموؤمنين  اأمير  عن 

.
)4(

الم�شلمين اإّل اأعطاه اهلل مثل عددهم خداماً في الجّنة«

5 � الن�سيحة لاإخ�ان: 
عن اأبي عبد اهلل Q قال: قال ر�سول اهلل P: »اإن اأعظم النا�ش منزلًة عند اهلل 

.
)5(

يوم القيامة اأم�شاهم في اأر�شه بالن�شيحة لخلقه«
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6 � الإ�ساح: 
تفا�شدوا  اإذا  النا�ش  بين  اإ���ش��الح  اهلل:  يحّبها  »�شدقٌة   :Q اهلل  عبد  اأبــي  عن 

.
)6(

وتقارٌب بينهم اإذا تباعدوا«

7 � اإخراج من ال�سال: 
قال اأحدهم: �ساألت اأبا جعفر Q عن قول اهلل عزَّ وجلَّ في كتابه: {ومن اأحياها 

فكاأنما اأحيا النا�ش جميعاً} قال: »من حرٍق اأو غرق، قلت: فمن اأخرجها من �شالل اإلى 

.
)7(

هدًى؟ قال: ذاك تاأويلها الأعظم«

الملف
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8 � من و�سّية الإمام الخميني} ل�لده ال�سيد اأحمد: 
وتعالى  تبارك  الحق  الإن�شانّية في خدمة  م�شوؤوليتك  اأداء  تتواَن عن  »ول��دي، ل 

عن طريق خدمة النا�ش، فاإّن �شولت ال�شيطان وجولته في هذا المجال ل تقل عن 

.
)8(

ال�شولت والجولت التي تحدث بين الم�شوؤولين والذين يعملون تحت اأمرهم...«

 :P 9 � عن النبي الأكرم
.

)9(

»اإن اهلل في عون الموؤمن ما دام الموؤمن في عون اأخيه الموؤمن«
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 :P 10 � عن النبي الأكرم
بالنار،  يعذبهم  األ  نف�شه  على  اآل��ى  النا�ش،   لحوائج  خلقهم  عباداً  تعالى  هلل  »اإن 

في  والنا�ش  تعالى  اهلل  يحدثون  ن��ور،  من  منابر  لهم  و�شعت  القيامة  ي��وم  ك��ان  ف��اإذا 

.
)10(

الح�شاب«

الملف

اله�ام�ص

. ميزان الحكمة، �س879( 1)

. الكافي، ج2، �س236( 2)

. الكافي، ج2، �س238( 3)

. الكافي، ج2، �س341( 4)

. الكافي، ج2، �س208( 5)

. الكافي، ج2، �س238( 6)

. الكافي، ج2، �س341( 7)

. بل�سم الروح، االإمام الخميني، ترجمة ال�سيخ ح�سين كوراني، �س18( 8)

. الكافي، ج2، �س199( 9)

.�س الكافي، ج2، �س194( 10)
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فاالإن�سان ذلك المخلوق من تراب وماء 

ومن غ�سب و�سهوة ووهم وعقل، قد يغلب 

التعار�س  عند  عقله  على  و�سهوته  غ�سبه 

نحو  فينطلق  غــيــره،  ورغــبــة  رغبته  بين 

خ�سمه  ليغلب  غ�سبه  وي�ستخدم  �سهوته 

�سهوته  وبين  بينه  الموانع  كل  ليدفع  اأو 

ظلمًا وبغير حق فيقع الظلم، ويقع النزاع 

الحيوانية  وت�سود  الدماء،  و�سفك  والقتال 

وقوانينها.

وطبعهم،  الب�سر  اأغــلــب  ــدن  دي وهــذا 

فهو يغلب عقلهم وين�ساقون مع �سهواتهم، 

لذلك قال �سبحانه: {اأكثرهم ل يعقلون} 

)المائدة: 103( واأكثرهم يغلبهم الغ�سب 

ال�سالحين  قــتــل  اإلــــى  حــتــى  ــودهــم  ــق وي

{اإن��ه كان   : لذلك قال عزَّ وجلَّ واالأنبياء، 

ظلوماً جهوًل} )االأحزاب: 72(.

الذين  االأقلة  الب�سر  بع�س  وجود  ولوال 

حافظوا على اإن�سانيتهم وقادتهم عقولهم 

نحو اهلل عزَّ وجلَّ و�سبل ال�سالح، »العقل ما 

 ،
)1(

عرف به الرحمن واكت�سب به الجنان«

وال  قيمة  االإن�ساني  الوجود  لهذا  كان  لما 

الذين  حكمة من وجوده، ولكن هوؤالء هم 

حققوا الحكمة االإلهية من الخلق وتحققت 

الخلق  االإن�ساني  الوجود  فا�ستحق  بهم، 

بف�سل  غيرهم  وا�ستحق  واال�ــســتــمــرار، 

العظمى  الوجود  نعمة  ينالوا  اأن  وجودهم 

االإن�ساني  الوجود  هذا  وا�ستحق  والكبرى، 

باأمر  الــ�ــســجــود   Qاآدم يمثله  ـــذي  ال

قال  حيث  والجن،  المالئكة  قبل  من  اهلل 

ا�شجدوا  للمالئكة  قلنا  {واإذ  �سبحانه: 

)البقرة:  اإبلي�ش...}  اإل  ف�شجدوا  لآدم 

.)34
الرحمة  اأ�����ش����ا�����ش  ع���ل���ى  ال���خ���ل���ق   *

اأغلى خدمة للنا�س

ال�سيخ اأحمد وهبي*

خدمة النا�ص: اأغلى ما يعطى.. اأعلى ما ي�ؤخذ..الملف

الأر�ص  في  جاعل  اإني  للمائكة  ربك  قال  {واإذ  تعالى:  قال 

خليفة، قال�ا: اأتجعل فيها من يف�سد فيها وي�سفك الدماء ونحن ن�سبح 

بحمدك ونقد�ص لك، قال: اإني اأعلم ما ل تعلم�ن...} )البقرة: 30(.

� م�سكلة الب�سرية منذ بداية خلقها حتى  � وما زال  لقد كان الظلم 

نهايته، وهذا ما اأخبرت به المائكة قبل خلق الإن�سان، وهذا ما بداأ به 

هابيل وقابيل حياة الب�سرية، فقتل قابيل هابيل.
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والعدل:

للظلم  الخلق  يخلق  لم  �سبحانه  اهلل 

الأجل  خلقهم  بل  الــدمــاء،  و�سفك  والقتل 

الــرحــمــة وعــلــى اأ�ــســا�ــس الــرحــمــة، فـــاأول 

ــهــا {ب�����ش��م اهلل  اآيـــة اأنــزل

وقال  الرحيم}  الرحمن 

{اإل م��ن رحم   : عزَّ وجــلَّ

خلقهم}  ول���ذل���ك  رب����ك 

)هود: 119(. وقال تعالى: 

بالعدل  ي���اأم���ر  اهلل  {اإن 

)النحل:  والإح���������ش����ان} 

.)90
ــم يــكــن عزَّ  ــك، ل ــذل ل

على  الخلق  ليترك  وجــلَّ 

االأنبياء  فاأر�سل  ظلمهم، 

وليدلوهم   
)2(

العقول« دفائن  لهم  »ليثيروا 

الظالمين  ولــيــواجــهــوا  اهلل،  طــاعــة  على 

 : وجلَّ عزَّ  قال  الم�ست�سعفين،  ولين�سروا 

كثير  ربيون  قاتل معه  نبي  {وكاأين من 

فما وهنوا لما اأ�شابهم...} )اآل عمران: 

في  تقاتلون  ل  لكم  {وم���ا  وقــال:   )146
الرجال  من  والم�شت�شعفين  اهلل  �شبيل 

ربنا  يقولون  ال��ذي��ن  وال��ول��دان  والن�شاء 

اأخرجنا من هذه القرية 

)الن�ساء:  اأهلها}  الظالم 

.)75
وعباده  اأنبياءه  فاأمر 

بمواجهة  الــ�ــســالــحــيــن 

واإقامة  والظالمين  الظلم 

المجتمعات  ــي  ف ــدل  ــع ال

قاتل  من  فاأول  االإن�سانية، 

كما في الحديث ال�سريف 

اإبراهيم،   Pالنبي عن 

حـــيـــث اأ�ـــــســـــرت الــــــروم 

لوطًاQ فنفر وا�ستنقذه من اأيديهم.

واأذن اهلل للمظلومين كما اأذن لالأنبياء 

اأنف�سهم  عــن  يدافعوا  اأن  وال�سالحين، 

وظلم  عدوان  دون  ظلمهم،  من  ويواجهوا 

�لله �سبحانه لم يخلق 

�لخلق للظلم و�لقتل 

و�سفك �لدماء، بل 

خلقهم لأجل �لرحمة 

وعلى �أ�سا�ض �لرحمة
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مقابل {اأذن للذين يقاتلون باأنهم ظلموا 

الذين  ل��ق��دي��ر  ن�����ش��ره��م  ع��ل��ى  اهلل  واإن 

اأخ���رج���وا م��ن دي���اره���م ب��غ��ي��ر ح��ق اإل اأن 

يقولوا ربنا اهلل...} )الحج: 39 ـ 40(، {

يقاتلونكم  الذين  اهلل  �شبيل  في  وقاتلوا 

ول تعتدوا...} )البقرة: 190(.

مواجهة  في  القتال  �سبحانه  فاعتبر 

االقت�سا�س  واعتبر  اهلل  �سبيل  الظالمين 

للمجتمع  وحـــيـــاة  حــجــة  الــمــعــتــدي  مـــن 

{ولكم في الق�شا�ش حياة يا  والب�سرية، 

وكذلك   )179 )البقرة:  الأل��ب��اب}  اأول���ي 

} والــفــتــن  للف�ساد  ودفــعــًا  رفــعــًا  اعــتــبــره 

وقاتلوهم حتى ل تكون فتنة} )البقرة: 

.)193
* الظلم قاتل اإن�شانية الإن�شان:

والعقل  الــعــقــل،  تــ�ــســاوي  االإنــ�ــســانــيــة 

�شاكراً  {اإم����ا  والحرية  االختبار  ي�ساوي 

اإكراه  {ل   )3 ك��ف��وراً} )االإنــ�ــســان:  واإم���ا 

وعليه،   .)256 )الــبــقــرة:  ال���دي���ن}  ف���ي 

يكون الظلم قهرًا لالإن�سان و�سلبًا لحريته 

قتله،  اأو  االإن�سان  ظلم  فمن  واإن�سانيته. 

وقتل  عليها  وتــجــراأ  االإن�سانية  �سلب  فقد 

االإن�سانية التي يحملها. لذلك، {من قتل 

الأر����ش  ف��ي  ف�����ش��اد  اأو  نف�ش  بغير  نف�شاً 

)المائدة:  جميعاً}  النا�ش  قتل  فكاأنما 

واالآخر  االإن�سان  بين  الم�سترك  الأن   )32
قتل  على  تجراأ  من  لذلك  االإن�سانية.  هو 

تختلف  فلن  واحــد،  اإن�سان  في  االإن�سانية 

بالن�سبة اإليه اإن�سانية االإن�سان االآخر. وفي 

الظلم يعي�س االإن�سان خارج ذاته واإن�سانيته 

وال ي�ستطيع اأن يعي�سها. لذلك، تترافق مع 

ففي  وال�سرور،  المفا�سد  اأنــواع  كل  الظلم 

و»ظلم   
)3(

الرذائل« اأم  »الظلم  الحديث 

تتوقف  وال   
)4(

الظلم« اأف��ح�����ش  ال�شعيف 

االأنبياء  قتل  اإلــى  فت�سل  معين،  حدٍّ  عند 

وا�ستعباد االآخرين.

* اأف�شل خدمة:
بالجهاد  اهلل  اأمــــر  كـــان  ــا،  هــن مـــن 

مع  يتنافى  ال  الظالم  مــن  واالقت�سا�س 

الرحمة  عين  هــو  بــل  والــعــدل،  الــرحــمــة 

بين  يميز  لن  اإن�سانًا  قتل  فمن  والــعــدل. 

باالإن�سانية  ال�ستراكهما  واآخـــر،  اإنــ�ــســان 
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وتجروؤه على االإن�سانية. وعليه، يكون الجهاد 

حاجة اإن�سانية، ولكنها لي�ست حاجة اأولية، 

بل حاجة ثانوية عند وجود الظلم، الأن مع 

وجود الظالم المعتدي، يكون المجتمع كله 

و�سالمته  وا�ستمراريته،  بوجوده  مهددًا 

والثقافي،  االقــتــ�ــســادي  ــه  ــن واأم واأمـــانـــه 

وبنظامه واأخالقياته.

الإن�سانية  �سون  الجهاد  وبالمقابل، 

اإلى  للظالم  واإعـــادة  وحفظها،  المجتمع 

واإ�سالح  ظلمه،  عــن  عــاد  اإذا  اإن�سانيته 

لــالإنــ�ــســان والــمــجــتــمــع في 

واإعـــادة  الــجــوانــب،  جميع 

لــلــتــوازن االجــتــمــاعــي بين 

ومنع  الــمــجــتــمــع،  اأفــــــراد 

لــلــجــمــوح واالإفــــــــراط في 

وغريزة  الــقــوة  ا�ستخدام 

الغ�سب الحيوانية.

يكون  كله،  ذلك  الأجــل 

للب�سرية  بالن�سبة  الجهاد 

خدمة،  اأف�سل  واالإن�سانية 

بل هو خدمة جامعة، بل هو 

اأعلى واأنبل خدمة. لذلك، جاء في الحديث 

 :Q عن اأمير الموؤمنين علي بن طالب

.
)5(

»اأح�شن العدل ن�شرة المظلوم«

»ما   :Q الــ�ــســادق  االإمــــام  وعـــن 

م��ن م��وؤم��ٍن يعين م��وؤم��ن��اً م��ظ��ل��وم��اً، اإل 

كان اأف�شل من �شيام �شهر واعتكافه في 

.
)6(

الم�شجد الحرام«

ولم  الظالم  بوجه  يقف  لم  اإن من  بل 

الظالمين؛  من  يعد  المظلومين،  ين�سر 

على  وال�ساكت  الظالم  ثــالثــة:  فالظالم 

الظلم، والمعين عليه.

قــد تــكــون الــخــدمــة لــالآخــريــن ببذل 

الــطــاقــة والــ�ــســعــي فــي حــوائــجــهــم، وقد 

حاجاتهم  و�سد  لهم  المال  ببذل  تكون 

خدمة  هو  الجهاد  اأن  اإال  االقت�سادية، 

بذل  فهي  عليه،  وتزيد  تجمع جميع ذلك 

للمال،  ــذل  وب م�سٍن،  بــذل  بــل  للطاقة، 

باأنه  ذلــك  عــلــى  ويــزيــد 

والولد،  لــالأهــل  هــجــرة 

والنف�س  لـــلـــدم  وبـــــذل 

لدى  ما  اأغلى  هي  التي 

االإنــــ�ــــســــان، فـــهـــو بـــذل 

من  لها  واإمــاتــة  للنف�س 

حياة  واإحياء  بقاء  اأجــل 

وتحقيق  االآخــــــريــــــن، 

واإن�سانيتهم،  حريتهم 

وتاأمين  بها،  وا�سعارهم 

اأمــــنــــهــــم وكـــرامـــتـــهـــم 

حاجة  وق�ساء  بــرٍّ  من  فهل  و�سعادتهم، 

اأعلى من هذا؟!

وقد �سدق ال�ساعر في قوله:

والجود بالنف�س اأق�سى غاية الجود

ذي  كل  »فوق  ال�سريف:  الحديث  وفي 

اهلل،  �سبيل  فــي  الــمــرء  يقتل  حتى  بــر  بــر 

.
)7(

فلي�س فوق ذلك بر«

الملف

مع وجود �لظالم 

�لمعتدي، يكون 

�لمجتمع كله مهدد�ً 

بوجوده و��ستمر�ريته، 

و�سالمته و�أمانه و�أمنه

اله�ام�ص

* رئي�س تحرير �سابق في مجلة بقية اهلل.
. نهج ال�سعادة، محمد باقر المحمودي، ج8، �س182( 1)

جملة من كتاب )توحيد االإمامية( ال�سيخ محمد باقر الملكي. (2 )

. الم�سدر: غرر الحكم، 15/20( 3)

. الم�سدر: ميزان الحكمة، محمد الري�سهري، ج2، �س1774( 4)

. بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج32، �س435( 5)

. الم�سدر: و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج12، �س292( 6)

. الم�سدر: و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج11، �س10( 7)



54

�سفات العاملني يف خدمة النا�س

حتقيق: لنا العزير

مع  لقاءات  المنحى  لهذا  اخترنا  وقد 

تحمل  التي  المهن  اأ�سحاب  من  مجموعة 

وهي  حقيقية،  خدماتية  �سفة  طياتها  في 

بمثابة تعليم ال�سيد لمن اأراد اأكل ال�سمك. 

متناولين محورين فقط وهما:

- حدود ومعايير خدمة النا�س.

يجب  الــتــي  ال�سخ�سية  الــ�ــســفــات   -

توفرها في من يخدم النا�س.

* �س�ت الذين ل �س�ت لهم
واإن  المعا�سر،  عالمنا  االإعــالم  ي�سود 

�سلطة  تعتبره  الر�سمية  النظريات  كانت 

الميدانية  الممار�سة  فــي  اأنــنــا  اإال  رابــعــة، 

لعياله«،  اأنفعهم  اهلل  عباد  »خير  خادمهم«،  الق�م  »كبير 

دع�ة  فيها  نجد  التي  وال��رواي��ات  المق�لت  من  الكثير  وغيرهما 

لهم،  الخدمة  بتقديم  يق�م  لمن  وتف�سيًا  النا�ص  لخدمة  �سريحة 

اإلى  و�س�ًل  العمل،  في  بالإخا�ص  م��رورًا  ال�سيف،  اإك��رام  من  ب��دءًا 

�سرعية،  وث�ابت  رواي��ات  كلها  النا�ص.  ح�ائج  ق�ساء  اإلى  المبادرة 

اإليها الفطرة الإن�سانية والأخاق العامة.  وتدع� 

عند الحديث عن خدمة النا�ص، نجد اأن معظم النا�ص في �س�ؤالهم 

عن الم��س�ع تك�ن الإجابة الأولى هي لفتة اإلى ال��سع الإقت�سادي 

من  هنالك  اإل��ى  وم��ا  المالية  والم�ساعدات  النا�ص،  على  ال�ساغط 

للخدمة  مجتمعنا  مفه�م  في  الي�م  ال�سدارة  تاأخذ  التي  الخدمات 

مح�ره  اإلى  المفه�م  اإعادة  فه�  هذا  بحثنا  في  نريده  ما  اأما  العامة. 

اأي  اأن  هي  الأولى  الخدمة  اأن  مبداأ  على  اأ�سًا  يق�م  والذي  الأ�سا�سي 

عمل تق�م به يجب اأن يك�ن تحت عن�انين هامين هما الإخا�ص وما 

عمل  »ل   Qالر�سا الإم��ام  قال  وقد  التقّرب،  ونية  �سدق  من  فيه 

عمل  اإذا  يحب  اهلل  »اإن  الإتقان،  ه�  الثاني  والعن�ان   ،
)1(

بالنية« اإل 

اأحدكم عمًا اأن يتقنه«.

خدمة النا�ص: اأغلى ما يعطى.. اأعلى ما ي�ؤخذ..الملف
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بها  تتاأثر  وبامتياز،  اأولــى  �سلطة  اأنــه  نجد 

واإيجابًا.  �سلبًا  االأخــرى  الثالث  ال�سلطات 

وكذلك المواطن، فهو مراآة تنعك�س اإعالمًا 

ويعك�سها االأخير راأيًا عامًا. 

وكــمــا لــلــ�ــســلــطــات كــذلــك لـــالإعـــالم، 

التواءات و�سوائب، ينتف�س منها من تم�ّسك 

الذين  »�سوت  وهو  االأ�سا�س  المهنة  بعنوان 

االإعالمي  ما عبر عنه  لهم«، هذا  ال �سوت 

م�سيرته  في  والــذي  مرمل،  عماد  االأ�ستاذ 

مجال  في  طيبة  اإ�ــســاءة  �سّجل  االإعالمية 

»ق�سايا  برنامجه  في  وذلك  النا�س،  خدمة 

»اأن  معتبرًا  المنار،  �سا�سة  على  النا�س« 

يلعب  اأن  االإعالم هو �سلطة معنوية ويمكنه 

م�ساعدة  اإلى  يحتاج  من  بين  الو�سل  �سلة 

اأنه  كما  للم�ساعدة.  االإمكانيات  يملك  ومن 

يلعب دورًا مبا�سرًا في توعية النا�س وت�سليط 

ال�سوء على م�ساكلهم وق�ساياهم التي باتت 

ُمجحفة في خ�سم الطارئ ال�سيا�سي الذي 

تعي�سه البالد منذ فترة طويلة. ومن الالفت 

الأمر  يتظاهرون  قــد  اأنف�سهم  النا�س  اأن 

مطلبية  ق�سايا  حول  يجتمعون  وال  �سيا�سي 

تخدم حاجاتهم«.

كونه  االإعـــالم  اأن  اعتبر  حديثه،  وفــي 

لي�س  خدمات،  تاأمين  في  دورًا  لعب  �سلطة 

فقط ك�سلة و�سل، بل اأي�سًا ك�سلطة معنوية 

الم�سوؤولة  الجهات  على  ت�سغط  اأن  يمكنها 

القرار  تح�سين  اأجل  من  القرار  واأ�سحاب 

االجتماعي واالقت�سادي. 

انهيارًا  »هــنــاك  اأن  يــرى  خبرته،  وفــي 

يجدون  جعلهم  مما  النا�س،  لدى  خدماتيًا 

اأخيرًا يمّكنهم من رفع  في االإعــالم مــالذًا 

ّمت اآذانهم عن حاجات  �سوتهم اإلى من �سُ

النا�س. ومن هنا ال بد من تحفيز دور االإعالم 

الذي ي�ساعد ب�سكل كبير على رفع ال�سيم عن 

اأهلنا الذين يرون فينا ل�سان حالهم. واأنا هنا 

اأعترف اأنني كاإعالمي قد اأنجح اإلى حد بعيد 

حتى  ولكن  �سيطرتي،  تحت  الخدمة  طالما 

تعجزه  اأماكن  اإلــى  اأحيانًا  ي�سل  االإعالمي 

�سلطته،  خــارج  اأ�سبحت  الأنــهــا  الــخــدمــات 

ويجدها ُتركن عند حاكم اأو وزير اأو ... 

اأما من حيث ال�سفات ال�سخ�سية لمن 

اأواًل  يتمتع  اأن  بــد  »فــال  الــخــدمــات،  يــقــّدم 

عندما  فاالإمكانات.  بالنية،  ثم  بال�سدق، 

مهنته  اعتباره  في  �سادقًا  االإعالمي  يكون 

ر�سالة لخدمة النا�س، ولديه النية الخال�سة 

لتقديم هذه الخدمة ـ عندها فقط ـ، يمكنه 

تتحقق  والتي  الموقعية  هــذه  في  يكون  اأن 

بعامَليْ المهارة واالإمكانيات«.

* الخدمة لكل الّنا�ص
يعنونها  التي  والمعايير  الحدود  ومــن 

االإعالم لحلقته الخدماتية ننتقل الى مهنة 

يجد  التي  فالبلدية  وقالبًا،  قلبًا  الخدمات 

البيئية،  للخدمات  �سورة  الكثيرون  فيها 

الخدمات  عناوين  اأهــم  مــن  تعتبر  والــتــي 

الإعامي الأ�ستاذ عماد مرمل
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يوم  للمواطن.  د�ستوري  كحق   المن�سو�سة 

انت�سب طوعًا  قد  يكون  منزله  المرء  يختار 

الى نطاق بلدية المنطقة ولكن...

»معايير الخدمات التي ينبغي اأن يقوم 

ترجع  العامة  للخدمة  المت�سدي  االإن�سان 

اأما  اأواًل،  والواجبات  الحقوق  قاعدة  الــى 

في  منها  نعاني  التي  االأ�سا�سية  الم�سكلة 

للخدمة  المت�سدي  من  كــاًل  اأن  مجتمعنا 

واجباته  وال  حقوقه  يــعــرف  ال  والــمــواطــن 

ليطالب على اأ�سا�سها«.

نائب  اأطلقها  اإن�سانية  اآهــًا  كانت  هذه 

اأحمد  االأ�ستاذ  حريك  حــارة  بلدية  رئي�س 

حاطوم. ويتابع حاطوم م�سنفا هذه الحقوق 

والواجبات » والتي لها جانب �سرعي واآخر 

هذان  يلتقي  االأحيان  معظم  وفي  قانوني، 

الــجــانــبــان عــلــى هـــدف واحـــد وهـــو خدمة 

ــو عرف  ول وكــكــل مجتمع.  كــفــرد  االإنــ�ــســان 

عملية  ل�سهلت  وواجباته  حقوقه  اإن�سان  كل 

تقديم الخدمات ورفع ال�سيم عن المواطن 

ا�ستفادته من  اأوجــه  يجهل   يــزال  ال  الــذي 

االأدوار  ــى  ال فباالإ�سافة  الــبــلــدي،  العمل 

البلدي  العمل  عن  الجميع  يحفظها  التي 

والمخت�س بالنظافة العامة و�سواها، هناك 

�سورة  على  البلدية  به  تقوم  توعوي  جانب 

دليل اإر�ساد للمواطن بحلة هيئات ولجان..، 

المثال،  �سبيل  على  بــذلــك،  ملزمة  وهــي 

المدار�س  في  االأهل  ولجان  المباني،  لجان 

ولهم  البلدية  مرجعيتهم  تعتبر  الر�سمية، 

�سلطة كذلك في تنظيم دائرتهم«.

العمل  هــذا  فــي  الق�سور  يــكــّر�ــس  ومــا 

للخدمة،  المت�سدي  فعاًل  هــو  الخدماتي 

االأ�سئلة  هذه  ؟  اإمكانياته  هي  ما  ؟  هو  من 

الخدماتية،  موؤ�س�ساتنا  في  ُتطرح  ما  نادرًا 

تقديم  الـــى  يــهــدف  يــعــد  لــم  فالمت�سدي 

الر�سمية،  الوظيفة  تــاأديــة  بقدر  الخدمة 

ولذلك مباعث �ستة ل�سنا في واردها االآن«. 

ما هي هذه  االآن هو  الملح  ال�سوؤال  اإذًا 

العمل  في  ــًا  اأ�ــسّ فيها  تــرون  التي  ال�سفات 

الخدماتي ؟

»الطبيعي اأن يكون اأي مت�سدِّ للخدمات 

التي  بالبيئة  معرفة  لديه  كــفــوء،  �سخ�س 

لديه خ�سية  يكون  اأن  واالأهم هو  بها،  يعمل 

تترافق  اأن  يجب  ال�سفات  وهذه  اهلل..  من 

مرحلة  الـــى  تدخلني  حــيــث  ــازع،  ــن م دون 

تكون  اإذ  االأداء،  فــي  والتفاني  االإخــال�ــس 

الــخــدمــة لــكــل الــنــا�ــس بــغــ�ــس الــنــظــر عن 

اأحمد حاط�م نائب رئي�ص بلدية حارة حريك
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خلفياتهم ويكون التعاطي �سفافا ونزيهًا في 

تق�سيرًا  اأ�سّجل  وهنا  االإلهي.  التكليف  ظل 

الأنه  واالأهلية،  الر�سمية  الموؤ�س�سات  عند 

تاأخذ  ال  النا�س  خدمة  فــاإن  نــرى  ح�سبما 

ف�ساًل  والتعاطي  االأذهـــان  في  حتى  حّقها 

عن التقديمات العملية الواجبة والتي يجب 

اأن تهدف الى تنمية م�ستدامة و�ساملة على 

كافة ال�سعد التنوموية والتوعوية«. 

* خير مما طلعت عليه ال�سم�ص 
ر�ساالت  التعليم،  اإلـــى  االإعـــالم  ومــن 

هدفها  في  تلتقي  لكنها  بعنوانها،  تختلف 

وهذا  االآخر،  الراأي  �سناعة  وهو  االأ�سا�سي 

المدر�سي  التعليم  في  االأ�ستاذ  به  تدّرج  ما 

�ساهد،  ثانوية  مدير  معاون  فرحات  بالل 

الذي ق�ّسم خدمة النا�س اإلى ثالث مراحل 

من خالل مهنته التعليمية، وهي: 

فرد  كــل  مــعــارف،  النا�س  اإكــ�ــســاب   -1

ح�سب حاجته ومجاله.

اإك�سابهم  المعارف،  اإك�سابهم  بعد   -2

مهارة.

اإك�سابهم  المهارة،  اإك�سابهم  بعد   -3

موقفًا، اأو تغيير موقفهم الذي يتبنونه.

اأقـــّدم  اأن  يمكن  ــنــي  »اأن اآخـــر،  بمعنى 

للتلميذ المعرفة، واأحّولها اإلى مهارة يمكن 

لديه  يكن  لــم  اإن  ولــكــن،  ي�ستخدمها.  اأن 

موقف اإيجابي تجاه هذه المعارف والمهارة، 

ال يمكنه اأن يوظفها ب�سكل جيد، اأي تعليمه 

اإيجابية لالأمور، وهذه  اأن يكون لديه نظرة 

نقدمها  اأن  يمكن  خدمة  اأكبر  هي  بنظري 

للنا�س. 

اأعــرف ما  اأن  اأف�سل خدمة فهي  »واأمــا 

خدمات«.  من  موقعي  وبح�سب  مني  ُيتوقع 

وقد يكون هذا مدخاًل اإلى �سفات ال�سخ�سية 

لت�سنيفه  وتبعًا  النا�س،  بخدمة  تقوم  التي 

اأن  اإال  يمكن  ال  والتعليم  التربية  عالم  »اإن 

يكون خدمة للنا�س، وهناك قول بالفرن�سية 

تعمل  فلن  عملك  اأحببت  »اإذا  اأنــه  مـــوؤداه، 

اأبدًا، الأنك لن تعتبره عماًل مطلقًا«، وهكذا، 

الذي  العمل  وحــب  اآخــرتــي،  مــع  فال�سدق 

اأقوم به، واأن تعني لي مهنتي خدمة، وكلما 

المفاهيم  هــذه  خدماتي،  ازدادت  ترّقيت 

تكفي الأن تكون �سفات يزرعها االإن�سان في 

النا�س.  خــادم  و�سف  عليه  لينطبق  داخله 

تورث  نتائج  الخدمة  في  اأن  اأحــد  ينكر  وال 

ال�سعادة، فعندما تجد اأثرًا طيبًا تركته في 

يدفعك  �سحذًا  لك  ذلك  يخلف  لك،  تلميذ 

وقد  المجال.  هذا  في  االأمــام  اإلى  كال�سوء 

قال الر�سول P  »لئن يهدي اهلل عز وجل 

على يديك رجاًل خير لك مما طلعت عليه 

.
)2(

ال�شم�ش وغربت««

* اأ�سئ الزاوية التي اأنت فيها
اإن كانت الهداية لها هذا االأجر، ترى ما 

اأجر الذي يداوي االأج�سام، »ومن اأحيا نف�سًا 

اأملك  ال  قد  جميعًا«؟!  النا�س  اأحيا  كاأنما 

الملف

الأ�ستاذ بال فرحات
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التف�سير الدقيق لهذا المفهوم، اإال اأن حياة 

النفو�س لها اأبعاد ج�سدية وروحية متداخلة.

ونحن اإذ نتحّدث عن المداواة الج�سدية، 

علي  الدكتور  الجراح،  الطبيب   اإلى  ننتقل 

يحيى، الذي �سمعت عنه من االآخرين اأكثر 

مما �سمعته في كالمه، من عناوين الخدمة 

واالإخال�س، ولكن ما لفتني بحديثه نظرته 

عن  البعيدة  الــنــا�ــس  خــدمــة  فــي  الخا�سة 

»اأن  االأول  فاعتباره  النظريات،  تعقيدات 

خدمة النا�س هي بحد ذاتها واجب على كل 

فرد، الأن المجتمع الب�سري المتوازن ال يقوم 

البع�س.  لبع�سهم  اأع�سائه  خدمة  على  اإال 

والبع�س قد يرى في خدمة النا�س الجانب 

المادي فقط، ولكن هذا ال يكفي رغم كونه 

االقت�سادية  االأو�ساع  مهمًا، ويجب مراعاة 

النا�س  لخدمة  اأف�سل طريقة  ولكن  للنا�س، 

هي اأن يخدم االإن�سان في مجال اخت�سا�سه 

المجاالت  لــالآخــريــن  يــتــرك  واأن  وعــلــمــه، 

يخدم  فــاأن  االإيمان  اأ�سعف  واأمــا  االأخــرى، 

بماله، واإال فبقلبه«. 

واالأولياء  االأنبياء  �سيرة  اإلى  نظرنا  ولو 

وال�سالحين نجد اأن نهجهم االأ�سا�سي كان 

تكليفه،  ح�سب  واحــد  وكــل  النا�س،  خدمة 

ومقدرته.

االأنبياء  نهج  النا�س  خدمة  كانت  واإن 

التي  ال�سخ�سية  هــذه  �سفات  تكمن  فاأين 

يمكن اأن يقال فيها: فالن هو �سخ�س خدوم 

لقومه؟ 

»االأمر لي�س معقدًا كثيرًا ويكفي لل�سخ�س 

اأن ي�سدق نيته ويتقن مهنته ويراكم تجربته 

حتى ينطبق عليه تو�سيف من يخدم النا�س. 

به  النا�س  اأخــدم  اأن  يمكنني  ما  فكطبيب، 

على  مبنيًا  متقنًا  عالجًا  لهم  اأقــّدم  اأن  هو 

العلمي،  للتطور  ومواكبة  متراكمة  تجربة 

بعيدًا عن االإهمال واالأخطاء، باالإ�سافة اإلى 

التعاطف مع حالة المري�س وم�ساعره وعدم 

ونحن  ملف.  رقــم  اأو  كحالة  معه  التعاطي 

نفتقد لالأ�سف في مجتمعنا منظومة �ساملة 

لتوزيع مهام الخدمة، وهذا ما نراه ماأ�ساة 

في اأهلنا ومجتمعنا ال�سيق، ولكن ال�سيا�سة 

التي  الزاوية  »اأ�سئ  تقول  االآن  نتبعها  التي 

اأنت فيها، ع�سى اأن ياأتي اليوم الذي ي�سيء 

كل فرد زاويته في�سّع النور««.

* بين الخدمة والعبادة:
فعن  العبادة،  اأنوار  من  الخدمة  واأنوار 

حاجة  »لق�شاء   Q الــ�ــســادق  االإمــــام 

امرئ موؤمن اأف�شل من حجة وحجة،حتى 

. هذا ما ورد في مقاربة 
)3(

عّد ع�شر حجج«

الهادي في  ال�سيخ ح�سن  بها ف�سيلة  اأفادنا 

الناحية  من  النا�س  خدمة  لف�سائل  عر�سه 

من  الكثير  فيها  جـــاء  ــتــي  وال الــ�ــســرعــيــة، 

االأحاديث واالآيات الم�سجعة. 

تقديم  فــي  فــقــط  لي�ست  »والــخــدمــة 

الخدمة، بل اأي�سًا في االإ�سراع والمبادرة اإلى 

الدكت�ر علي يحي
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في حديث  ورد  كما  وذلك  الحوائج،  ق�ساء 

االإمام ال�سادق Q: اإن الرجل لي�ساألني 

الحاجة فاأبادر بق�سائها مخافة اأن ي�ستغني 

 .
)4(

عنها فال يجد لها موقعًا اإذا جاءته«

خدمة  معايير  عــن  الــحــديــث  فــي  اأمـــا 

النا�س، فعن االإمام ال�سادق Q حينما 

�سئل عن اأحب االأعمال اإلى اهلل، قال: »اإدخال 

اأو  جوعته،  اإ�شباع  الموؤمن:  اإل��ى  ال�شرور 

ويتابع   .
)5(

دينه« ق�شاء  اأو  كربته،  تنفي�ش 

االإ�سالم منهجًا  »لقد و�سع  الهادي.  ال�سيخ 

على  الب�سر  بين  الــعــالقــات  فــي  متكاماًل 

وبث  المجتمع  اأفراد  حقوق  مراعاة  اأ�سا�س 

بينهم،  المتبادلة  والخدمة  التعاون  روح 

بالعدل  ي���اأم���ر  اهلل  {اإن  تعالى  اهلل  قــال 

عن  وينهى  القربى  ذي  واإي��ت��اء  والإح�شان 

لعّلكم  يعظكم  والبغي  والمنكر  الفح�شاء 

القراآن  دعا  وقد   .)90 )النحل:  تذّكرون} 

التمحور حول  اإلى  الم�سلمين  الكريم جميع 

العمل ال�سالح، ففي اأكثر من مائة وع�سرين 

بين  الع�سوي  الربط  على  يوؤكد  مو�سعًا، 

من  اأن  ويــوؤكــد  ال�سالح،  والعمل  االإيــمــان 

وال�سالح  ال�سالحون.  هم  االأر�ــس  �سيرث 

وعمل  حركة  اإال  هو  اإن  جامدًا،  �سيئًا  لي�س 

في االتجاه االإجتماعي ال�سحيح«.

وقد ال يكون االإيمان هو القرين الوحيد 

يعتبر  اأي�سًا  الثواب  واإنما  ال�سالح،  للعمل 

»{وم���ا  الــ�ــســالــح.  للعمل  منطقيًا  ــزامــًا  ل

عند  ت��ج��دوه  خير  م��ن  لأنف�شكم  ت��ق��ّدم��وا 

اهلل، اإن اهلل بما تعملون ب�شير} )البقرة: 

110(، وهنا ت�سريح باأن كل عمل خير نعمله 

فمردوده قطعًا لنا، وفي هذا حثٌّ كبير على 

الجود في عمل الخير {فمن يعمل مثقال 

ذرة  يعمل مثقال  وم��ن   * ي��ره  خ��ي��راً  ذرة 

�شراً يره} )الزلزلة: 8-7(«.

تقديم  فــي  الـــذّرة  عــن  الحديث  ولــعــّل 

العالية  القيمة  على  ت�سديد  هو  الخدمات 

اجتماعي  تكافل  من  الخدمات  تمّثلها  التي 

بقدر  الخدمة  ب�سكل  االهتمام  دون  و�سواه، 

ما توؤديه من ق�ساء حاجة من يريدها »فعن 

االإمام ال�سادق Q، قال: اأوحى اهلل عز 

 :Q وجل اإلى داوود

»اإن العبد من عبادي لياأتيني بالح�شنة 

فاأبيحه جنتي، فقال داوود Q: يا رب، 

ق��ال عز وج��ل: ُيدخل  وم��ا تلك الح�شنة؟ 

.
)6(

على عبدي الموؤمن �شروراً ولو بتمرة«

ونجد في ما ورد دعوة اإلى الت�سابق اإلى 

الخيرات،  اإلى  والم�سارعة  ال�سالح  العمل 

وذلك على اأ�سا�س اأنهما يوؤديان دورًا حا�سمًا 

في دفع المجتمع االإ�سالمي اإلى االأمام.

الملف

اله�ام�ص

. تذكرة الفقهاء، العالمة الحلي، ج3، �س100( 1)

. و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج15، �س43( 2)

. االأمالي، ال�سيخ ال�سدوق، �س582( 3)

. عيون اأخبار الر�سا Q، ال�سيخ ال�سدوق، ج1، �س192( 4)

. و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج11، �س570( 5)

. بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج71، �س283( 6)

ال�سيخ ح�سن الهادي
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* م�س�ؤوليات النائب:
* اأين تقع خدمة النائب للنا�ش عند 
الحاج علي عمار، وما هي حدودها؟ )اأين 

تبداأ، اأين تنتهي(؟

االأ�سا�سية  النائب  م�سوؤوليات  مــن  ـ 

الت�سريع، الذي ي�سكل ناظمة اأ�سا�سية لحياة 

النا�س. من هنا البداية التي ت�ساف اإليها 

م�سوؤولية المراقبة والمحا�سبة والم�ساءلة، 

�سيء ا�ستعمال القانون 
ُ
بحيث يتدخل اإذا اأ

وا�ستخدم  تطبيقه،  وبين  بينه  ما  حيل  اأو 

من  الحال  وبطبيعة  تنفيذه.  في  التع�سف 

خالل هذه الم�سوؤولية، يقوم بدوره كاماًل 

على هذا ال�سعيد، وهذا ما قامت به كتلة 

الوفاء للمقاومة، منذ اأن دخلت اإلى حلبة 

المجل�س النيابي حتى االآن...

* حماية م�قع لبنان المقاوم:
كيف  للمقاومة،  الوفاء  ذكر  على   *
�شي جماهيرها  تجلَّى الدور النيابي لمفوَّ

في خدمة المقاومة ونا�شها؟

 1992 �ــســنــة  االأولـــــى  الــلــحــظــة  ـ مــنــذ 

للمقاومة  الــوفــاء  كتلة  فيها  دخلت  التي 

التي  اللحظة  هــذه  اإلــى  النيابي  المجل�س 

نتحدث فيها االآن، هذه الكتلة عملت على 

مواجهة  في  المقاوم  لبنان  موقع  �سيانة 

م�ستوى  على  وحمايته  االإ�سرائيلي  العدو 

�سيادته وا�ستقالله وحريته في الدفاع عن 

المقاومة، كونها ت�سكل ثنائيًا هي والجي�س 

اأي�سًا  العامة  ال�سعبية  والحا�سنة  اللبناني 

�لنائب �لحاج علي عمار في حو�ر حول خدمة �لنا�ض:

م�سوؤوليتنا خدمة النا�س ورفع املعاناة

ح�ار: ولء اإبراهيم حم�د

لم اأطرح على �سعادة النائب الحاج علي عمار �ساحب الح�س�ر 

ح�ل  اأعددتها  التي  اأ�سئلتي،  كلَّ  الفذ،  والجماهيري  المميز  النيابي 

من  الخدمات  بقا�سدي  يعج  مكتبه  كان  فقد  النا�ص«،  »خدمة  م��س�ع 

 � ذلك  ومع  وانتماءاتهم،  اأعمارهم  اختاف  على  و�سغارهم،  كبارهم 

و�سمن م�عد م�سب�ط على اإيقاع ال�سرعة الق�س�ى � ا�ستطعت ا�ستخا�ص 

تركه  ا�ستعجلت  لأنني  اأطرحها،  لم  واأخرى  طرحتها  لأ�سئلٍة  اإجاباٍت 

غارقًا بين النا�ص و�س�ؤونهم وخرجت بهذه المقابلة... خدمًة للحقيقة 

�ساحبة الجالة في عالم الإعام في خدمة النا�ص.

خدمة النا�ص: اأغلى ما يعطى.. اأعلى ما ي�ؤخذ..الملف
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لحماية لبنان من اأطماع وتهديدات العدو 

االإ�سرائيلي.

ل��ل��م�����س��اري��ع  ب���ال���م���ر����س���اد   *
الم�سب�هة:

لنا�ش  المعي�شي  ال��واق��ع  م��اذا عن   *
ال��م��ق��اوم��ة واأه���ل���ه���ا، ك��ي��ف ع��م��ل��ت��م على 

المتراكم  الإه��م��ال  دن�ش«  من  »تطهيره 

مناطقياً منذ زمن بعيد؟

وتابع  االأخـــيـــرة  لــلــعــبــارة  )اإبــتــ�ــســم  ـ 

للمقاومة،  الــوفــاء  كتلة  اإن  مــ�ــســيــفــًا(: 

الم�ساريع  لكل  بالمر�ساد  دائــمــًا  كانت 

اللبناني  ال�سعب  منعة  من  للنيل  الهادفة 

واالجتماعي  االقت�سادي  الم�ستوى  على 

اإلــــى حـــدٍّ كبير  واالإنـــمـــائـــي، و�ــســاهــمــت 

خ�سو�سًا  الم�ساريع،  من  الكثير  بتحقيق 

البقاع  م�ستوى  على  النائية  المناطق  في 

م�ستوى  على  اأو  والجنوب 

ومتابعاتنا  الــ�ــســاحــيــة، 

على  ونهارًا  لياًل  م�ستمرة 

هذا ال�سعيد.

�سبل  ��رن��ا  ي�����سّ  *
الت�ا�سل مع الم�اطن:

* لنبَق مع المقاومة 
واأهلها، ون�شاأل عن عالقة 

وب�شركاء  بالدولة  نا�شها 

ال��وط��ن الآخ���ري���ن، ماذا 

حملتم  ك����ن����واب  ف��ع��ل��ت��م 

ن��دوٍة كانت  ب��ج��راأٍة في  ال��وف��اء لها  �شعار 

تحافظ �شابقاً على م�شافٍة ما معها؟

نواب  حملها  كثيرة  م�سوؤولياٌت  ثمة  ـ 

من  جعلوا  حيث  للمقاومة  الــوفــاء  كتلة 

المواطن  بين  م�ستركًا  قا�سمًا  اأنف�سهم 

والدولة على م�ستوى كل موؤ�س�ساتها، وبين 

اللبناني  ال�سعب  نات  مكوِّ وبقية  المواطن 

اأجل  من  نعمل  التي  العالقة  م�ستوى  على 

خاللها  مـــن  ــخ  ــسِّ ــر� ن اأن 

ــي  ــل ــلــم االأه مــفــهــوم الــ�ــسِّ

والعي�س الم�سترك والوفاق 

الوطني.

لكل  تف�سيالٌت  ثــمــة 

ــاد، ال  ــع بعٍد مــن هــذه االأب

يت�سع المقام لذكرها.

النا�ص  م��ع��ان��اة   *
تف�ق معاناتنا:

اإذاً  المقام  ليت�شع   *
معاناتكم  تفا�شيل  لذكر 

الإهمال  »دن�������ش«  م��ع��ال��ج��ة  ف���ي  ك���ن���واب 

مناطق  على  ال��دول��ة  قبل  من  المتراكم 

بلغت  ح����دٍّ  اأي  اإل�����ى  ال���م���ق���اوم���ة.  ن���ا����ش 

الواقع  ه��ذا  تنقية  عملية  ف��ي  معاناتكم 

خدماتياً؟

النائب احلاج علي عمار

توجد معاناة كبيرة نعانيها 

كنو�ب كتلة �لوفاء 

للمقاومة ولكنها جزٌء من 

م�سوؤولياتنا، لأنها تعّبر عن 

معاناة �لنا�ض �لكبرى
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ـ مهما عانينا نحن، لن تبلغ معاناتنا 

كثيرًا  تفوق  التي  النا�س  معاناة  م�ستوى 

معاناة  من  ب�سيٌط  جزٌء  اإنها  معاناتنا. 

اأننا كنا في ظلِّ طبقٍة  النا�س، خ�سو�سًا 

االأخالقية  م�سوؤولياتها  تعي  ال  �سيا�سية 

في  م�ست�سٍر  ف�ساٍد  ظلِّ  في  واالإن�سانية، 

نتوارثه  ما  وهذا  الدولة،  موؤ�س�سات  كل 

االأعداء.  مكائد  ظلِّ  وفي  الما�سي،  من 

كبيرة  معاناة  توجد  الــحــال،  وبطبيعة 

للمقاومة  الــوفــاء  كتلة  كــنــواب  نعانيها 

ولــكــنــهــا جـــزٌء مــن مــ�ــســوؤولــيــاتــنــا، ومن 

معاناة  عن  تعّبر  الأنها  تحملها  واجباتنا 

الــنــا�ــس الــكــبــرى، مــعــانــاة اإخــوانــنــا في 

االإ�سرائيلي  العدو  مواجهة  في  الجنوب 

ــاة  ــان ــع طـــــوال عـــقـــود مـــن الـــزمـــن، وم

الجنوب،  اإلى  البقاع،  من  المحرومين 

الف�ساد  نتيجة  اللبنانية،  االأريــاف  اإلــى 

ـــــاالإدارة والـــدولـــة فــي ظل  ــاد ب ــس ــ� واالإف

التي  القائمة،  المالية  ال�سيا�سات  هذه 

والمعي�سي  االجتماعي  الو�سع  اأ�سابت 

نــعــمــل نحن  قــاتــلــة،  اإ�ـــســـابـــاٍت  لــلــنــا�ــس 

ممكن  وقٍت  باأق�سر  رفعها  على  والنا�س 

اإن �ساء اهلل.

الم�سلحة  ت�ّفر  الت�سريعات   *
العامة:

* ك��ي��ف ي���رى ���ش��ع��ادة ال��ن��ائ��ب علي 
ع��م��ار دوره ف��ي خ��دم��ة ال��ن��ا���ش ف��ي ظلِّ 

ال�شطفافات ال�شيا�شية الحادة في لبنان 

اإه��م��ال مناطق،  البع�ش  وف��ي ظ��لِّ تعمد 

كون اأهلها لي�شوا من ناخبيه اأو محازبيه، 

وكان قدرها الحرمان قبل دخول كتلتكم 

الندوة البرلمانية؟

الت�سريع  من  يبداأ  �سفافية  بكل  اأراه  ـ 

الذي ي�ساهم في بناء االنتظام العام على 

قاعدة دولة القانون اأو الموؤ�س�سة، وبطبيعة 

ال�سعب  قبل  من  المفوَّ�س  النائب  الحال، 

اللبناني  الد�ستور  عليه  ين�س  لما  وفقًا 

ينوب عن االأمة جمعاء، لذلك، ينظر لهذه 

الم�سلحة  من  توفر  ما  واإلــى  الت�سريعات 

رة  الوطنية العليا التي تفي�س نتائجها الخيِّ

على كل اللبنانيين بدون ا�ستثناء. النائب 

الدائرة  فــي  لناخبيه  ع  يــ�ــســرِّ ال  الــحــق، 

لمجموع  ع  ي�سرِّ اإنما  اإليها،  ينت�سب  التي 

ال�سعب اللبناني ت�سريعاٍت متعددة االأوجه 

واآخر  �سيا�سي  وبعد  م�سيري  طابع  ذات 

اقت�سادي واجتماعي واإنمائي.

واأو�شعها  المجالت  اأك��ث��ر  ه��ي  م��ا   *
»ن��ي��اب��ي��اً«، ل��خ��دم��ة ال��ن��ا���ش ب�����ش��ك��ٍل عام؟ 

ال�شوؤال  على  معطوفة  اإج��اب��ت��ه  )ج���اءت 

الأول(

ـ اإن خدمة النا�س تبداأ وال تنتهي عند 

الـــوزارات  لــدى  ق�ساياهم  متابعة  حــدود 

والخا�سة،  العامة  والموؤ�س�سات  واالإدارات 

بل م�ساركة النا�س في اآالمهم واآمالهم على 

وحماية  االجتماعية،  منا�سباتهم  م�ستوى 

م�سالحهم  الأجــل  و�سعت  التي  القوانين 

ارتكابات  الدولة من  وم�سالح  كمواطنين 

اأو  واالقت�سادي  ال�سيا�سي  الم�ستوى  على 

المالي واالجتماعي واالإنمائي.

الن����ت���������س����ار..  ح����م����اي����ة   *
م�س�ؤوليتهم:

التي  الفكرية  »ال��خ��دم��ة«  ه��ي  م��ا   *
مها النائب الحاج علي عمار لأجيالنا  يقدِّ

الآتية التي فتحت عيونها على »خدمات« 
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المقاومة الجهادية )واأ�شرت اإلى �شابين 

وجودهما  ���ش��ودف  �شنة(   18( �شغيرين 

في المكتب(، وكيف لهذا الجيل اأن يخدم 

الحياة  م��اء  باعتبارها  ومقاومته  نا�شه 

طهراً  يرويها  ال��ذي  الخالد  وم�شروعها 

وفداًء ونقاء؟

اأحد  بها  ا�ستقبل  التي  وبابت�سامته  ـ 

عمار  علي  الحاج  ختم  ال�سابقة،  اأ�سئلتي 

لكل  المخل�س  بحما�سة  واأجــاب  المقابلة 

وجيلها  المقاومة  نا�س  وخا�سة  النا�س 

اأخت�سره  مـــا  ـ  ــاب  ــس ــ� ال

ختام  ــك  ــس مــ� واأتـــــركـــــه 

الحوار:

الـــجـــيـــل  هـــــــذا  اإن 

اأ�ستاٌذ، ال يحتاج  ال�سجاع 

اإلى تعلُّم ما نتمناه  منه، 

اأكثر،  وعــيــه  ُيــنــ�ــســَج  اأن 

الوطنية  لهويته  حمايًة 

والـــثـــقـــافـــيـــة وانــتــمــائــه 

واأن  ال�سحيح،  الوطني 

بالمقاومة  يــكــتــفــي  ال 

الجهل،  مــقــابــل  بــالــوعــي  بــل  بــالــ�ــســالح، 

مقابل  والثبات  الخنوع،  مقابل  وال�سمود 

على  العلمي.  م�ستواه  لتن�سيط  االرتجاج 

ح�سوره  يثبت  اأن  الــمــقــاوم  الجيل  هــذا 

الثوابت  لحماية  ال�سيا�سية  ال�ساحات  في 

على  الحفاظ  �سرورة  يعي  واأن  الوطنية، 

الذي  الم�سترك  العي�س  وعلى  الــوحــدة 

ي�سكل فرادة  لهذا البلد.

يواجه  اأن  الــفــتــي  الــجــيــل  هـــذا  عــلــى 

المذهبي،  الطائفي،  الت�سعير  محاوالت 

م�ساريع  مــن  كله  للبنان  وخــدمــًة  حمايًة 

مع  التماهي  موقع  في  والتوطين  التق�سيم 

طبيعة لبنان التعددية الثقافية.

على جيلنا المقبل مقاِومًا، اأن يعي اأن 

ما و�سلنا اإليه من انت�سارات لم يكن وليد 

قام  طويل  جهاد  نتيجة  كان  اإنما  �سدفة، 

به فتيٌة اأمثالهم، وقد توارثوا فكرًا نه�سويًا 

)اأعاده  ال�سدر  مو�سى  االإمــام  حركة  من 

االأنبياء  لحركة  امــتــداٌد  هي  التي  اهلل(، 

واالأو�ــســيــاء... و�ــســواًل اإلـــى هــذا اللطف 

االإلهي الكبير، وهو حركة المقاومة بقيادة 

�سماحة ال�سيد ح�سن ن�سر 

لحزب  العام  االأمين  اهلل 

اهلل.

المقاومة  جيل  على 

يعي  اأن  هـــذا،  الــ�ــســريــف 

وتطبيقًا  قـــراءًة  ثقافته 

االنت�سار  اأن  يعلم  واأن 

تحدياٍت  عــلــيــه  يــفــر�ــس 

ـــاٍت  ـــي ـــوؤول كـــبـــيـــرة ومـــ�ـــس

�سيدفع  الأنــــه  جــ�ــســيــمــة، 

العدو اإلى م�ساعفة مكره 

وكيده.

�ساحات  في  ح�سوره  اأن  يقينًا  وليعلم 

ــوعــي والــمــقــاومــة كــفــيــٌل بــاإ�ــســقــاط كل  ال

�سخ�سيتنا  الإ�سقاط  االأعـــداء  مــحــاوالت 

الــثــقــافــيــة والــتــاأثــيــر عــلــى االإنــــجــــازات 

واالنت�سارات الكبرى، التي ما كانت لتتم 

ووعيهم،  ال�سباب  هــوؤالء  دمــاء  بركة  لوال 

موقع  في  الحكيمة  القيادة  ح�سور  ولــوال 

عليه  والتوكل  بــاهلل  واالإيــمــان  االإخــال�ــس 

ال�سراء  في  وتعالى  �سبحانه  له  والت�سليم 

وال�سراء... وحده المولى ونعم الن�سير.

الملف

�إن خدمة �لنا�ض تبد�أ ول 

تنتهي عند حدود متابعة 

ق�ساياهم لدى �لوز�ر�ت 

و�لإد�ر�ت، بل م�ساركة 

�لنا�ض في �آلمهم و�آمالهم
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ن�سرين اإدري�ص قازان

بطاقة الهوية 

ا�سم الأم: فاطمة �سبرا.

بعلبك  ال�������لدة:  وت���اري���خ  م��ح��ل 

.1978/2/2

ال��سع العائلي: متاأهل وله ابنة.

رقم ال�سجل: 372.

محل وتاريخ ال�ست�سهاد: م�ست�سفى 

دار الحكمة - بعلبك 2006/8/2.

بسم اهلل الرحمن الرحيم

{رجال ال تلهيهم تجارة وال بيع عن ذكر اهلل واإقام ال�صالة 

واإيتاء الزكاة يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب واالأب�صار} 

)النور: 37(

صدق اهلل العلي العظيم

شهيد الوعد الصادق

و�سام اأحمد ياغي)اأبو حيدر(
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ولي�س ثمة و�سام اأجمل من ال�سهادة.. 

و�ساٌم  ذو حّظ عظيم..  اإال  يناله  ال  و�ساٌم 

وتعالى  �سبحانه  اهلل  ُيقلده  �سهيد،  برتبة 

وكان  لقائه..  اإلى  ف�سعى  اإليه  ا�ستاق  لمن 

ما  الذين  الم�ستاقين،  اأولئك  اأحد  و�سام 

االإ�سبع  كــان  حتى  الجهاد  نفير  دقَّ  اإن 

الُمَذخرة  ال�سهادة  وجعبة  الــزنــاد،  على 

بـ»الُمفاجاآت« تنتظر اإ�سارة واحدة لتلبي.. 

قب�سات  لي�ست  قامو�سهم،  في  فالتلبيُة 

تو�سع  االأكــف  على  روح  بل  فح�سب،  ُترفع 

من دون اأن ت�ساأل..

�سهر  ف��ي  ق���رار   *
اأيار:

العام  مـــن  اأيـــــار  فـــي 

ـــام  ـــس و� ــــــرك  ت  ،2000
جنوبًا  ـــوجـــه  وت بــعــلــبــك 

الم�سمخة  الريح  ليتن�سق 

وادي  لــيــرى  بــالــنــجــيــع.. 

ال�سلوقي.. وادي الحجير.. 

اأطراف  على  من  ليتلم�س 

�سقاها  ورودًا  الد�ساكر 

هناك  تعلم  عــرقــهــم..  مــن  الــمــجــاهــدون 

كيف يكون الليل زمنًا اآخر.. وكيف ل�سم�س 

بين  الجنوب،  في  اأخـــرى..  ق�سة  النهار 

المجاهدين؛ حيث ين�سّق الفجر من �سالة 

العهد..  دعاء  من  ال�سبح  ويتنف�س  الليل، 

بقراٍر  و�سام  حياة  اأزهرت  اأيار،  �سهر  في 

حا�سم، والتحَق بركب المجاهدين، بعد اأن 

ال�سابقة بين عمٍل �سغير  اأيامه  كان يقّلب 

هناك..  اأخــرى  وخدمة  هنا،  منه  يطلب 

االإ�سالمية  المقاومة  فــي  بكله  لي�سبح 

فاأبى  العامة..  التعبئة  ب�سفوف  ملتحقًا 

اأن يقطف من زهرة الن�سر عبقًا من دون 

اأن يقدم خدمة، اأو يقوم بعمل، فوقف اإلى 

جانب المجاهدين، ليقدم العون للعائدين 

اإلى بيوتهم وقراهم، ولي�سعر بروعة العودة 

اإلى المنزل بعد غياب ق�سري طويل..

* وفاًء لل�سيد عبا�ص}:
ولي�س خافيًا على ابن بعلبك الم�سامين 

الكبرى والمهمة للمقاومة االإ�سالمية، فهو 

ال�سيد عبا�س المو�سوي}،  تربية زمن 

منه  خــرج  الــذي  المكان  في  ترعرع  وقــد 

وكبر  المجاهدين،  مئات 

عينيه  بــــــاأم  يـــــرى  وهـــــو 

التي  ــهــداء  ــس ــ� ال مـــواكـــب 

فاأبى  فوقها،  الورود  نثرت 

اإال اأن ينثر دمه عهد وفاء 

لذلك الطريق.

اأث���م���ر  ح���ن���ان   *
عطاء ل ين�سب:

�سغير  و�ـــســـام  ــــان  ك

العائلة، فهو االبن الحادي 

والـــداه  كــان  واإذا  ع�سر، 

لم  فاإخوته  والــدالل،  الحنان  عليه  اأغدقا 

كل  من  ن�سيبه  فنال  ذلــك،  في  روا  يق�سّ

كثير  فتى  �سغره  منذ  وهو  منهم..  واحــد 

الحركة ال يهداأ، يريد اأن يكت�سف كل �سيء 

من  ال�سنوات  ويختزل  ممكن،  وقــٍت  باأقل 

ياأخذ  وهو  فكاأنه  اأوانــه،  قبل  ليكبر  عمره 

حيا�س  فــي  يزرعها  المحبة  حوله  ممن 

ذكرياتهم عطاًء ال ين�سب.. فبين والديه 

وبين  طلباتهما،  ويلبي  يخدمهما،  ــراه  ت

الذي يكن  ال�ساب الخدوم الطيب،  اإخوته 

لهم احترامًا قّل نظيره، فما اإن ي�سمع اأن 

كان ورفاقه ينطلقون ناحية 

�لهدف �لمن�سود؛ وهو �أن 

يحمل �لإن�سان �ل�سفات 

�لالئقة �لتي توؤهله ليكون 

جندياً في �لمقاومة
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اأو خدمة  اإلى م�ساعدة  اأحدًا منهم يحتاج 

دائمًا  الحا�سر  فهو  اأمــامــه،  يكون  حتى 

لتلبية اأي �سيء يطلب منه من اأي �سخ�س، 

توطيد  على  �سديدًا  حر�سًا  حر�س  فقد 

عالقات  �سبكة  وبنى  النا�س،  مع  عالقته 

واالحترام  بالمحبة  تمتاز  ومتينة،  وا�سعة 

وال�سدق.

* م�س�ؤولية مبكرة:
االأكاديمية،  درا�سته  و�سام  يكمل  لم 

للظروف  نظرًا  العمل  اإلــى  باكرًا  وانطلق 

مهنة  فــي  فعمل  ال�سعبة،  االقت�سادية 

مهنة  اإلى  انتقل  ثم  طويلة،  فترة  الدهان 

اإلى جانب عمله التطوعي في  بيع الخبز، 

�سغير  تــزوج  وقــد  االإ�سالمية.  المقاومة 

في  ع�سرة  التا�سعة  �سّن  وكــانــت  ال�سن، 

تزوج،  فقد  �سيء،  كل  في  ِمْف�ساًل  حياته 

بالعمل  والتحق  اأكثر من ذي قبل،  والتزم 

من  بالكثير  حياته  و�سجت  االإ�ــســالمــي، 

يعود  يكاد  فال  والم�ساركات،  الن�ساطات 

من عمل اإال ويلتحق بعمٍل اآخر.. كان �سابًا 

مليئًا بالحيوية اأن�سجته التجارب باكرًا..

يق�سي  و�سام  كــان  البقاع،  �سهل  في 

اأوقات فراغه بال�سّيد، الهواية االأحب على 

عن  باحثًا  الوعر  ي�سق  كان  هناك  قلبه.. 

طريدٍة يجيد الت�سويب عليها، وفي خياله 

على  يومًا  للت�سويب  التوفيق  رغبة  تجوب 

اإ�سرائيليًا«،  »جنديًا  اآخر  نوع  من  طريدٍة 

وتمنى من كل قلبه اأن ُيرزق هذه الفر�سة، 

ليثبت فيها بالفعل ما يح�ّسه بقلبه..

وانطالقًا من محبته العميقة لم�ساعدة 

لــمــدة �سبع  ــن، فقد تــطــوع و�ــســام  االآخــري

خ�سع  اأن  بعد  المدني  الدفاع  في  �سنوات 

لدورات خا�سة عديدة اأهلته للقيام بذلك، 

بمبادرته،  الفترة  تلك  طــوال  تميز  وقــد 

و�سرعته في تنفيذ المهام.

* حلم ال�سهادة:
للعمل  اأن  المعرفة  تمام  يــدرك  والأنــه 

�سلوكه،  من  بّد  ال  روحيًا  طريقًا  المقاوم 

فقد عمل على و�سع برنامج خا�س، رفده 

بالعديد من الدرو�س الثقافية التي �سارك 

والملتقى،  ملجاأه  الم�سجُد  وكــان  فيها، 

الهدف  حيث كان ورفاقه ينطلقون ناحية 

المن�سود؛ وهو اأن يحمل االإن�سان ال�سفات 

ليكون جــنــديــًا في  تــوؤهــلــه  الــتــي  الــالئــقــة 

المقاومة؛ فقد اأدرك و�سام جيدًا، اأن لهذا 

اأن  المرء  وعلى  كبرى،  م�سوؤولية  اللقب 

ي�سعى جاهدًا لي�ستحقها.

الف�سية  بال�سل�سلة  كثيرًا  و�سام  تباهى 

الحاملة ل�سيف ذي الفقار، ولم يخلعها يومًا 

من رقبته، ال بل وحافظ عليها محافظته 

له  الرمز  اأن هذا  اعتبر  روحــه، فقد  على 

تعك�س جليًا ما يختلج في  دالالت عديدة، 

داخله من مواالة وباأ�س و�سجاعة..

ال�سعادة  اخت�سرت  بابنة،  و�سام  رزق 

متعبًا،  العمل  من  عــاد  فــاإن  جنبيه،  بين 

ــَس  ــ� ِن
َ
اأ َوَلـــَكـــْم  هــمــه..  ابت�سامتها  اأن�سته 

ق�سى  حيث  واإخوته،  اأهله  بين  بالجلو�س 

عن  يغب  ولم  والحميمة،  الجميلة  االأيــام 

باأن  واأخــرى،  فترة  بين  يذكرهم  اأن  باله 

ويدعو  اإليه،  وي�سعى  يراوده  ال�سهادة  حلم 

اهلل عز وجل في �سالته اأن يرزقه اإياها. 

واإذا كان الحّب الكبير قد ربط بين قلوب 

العائلة، فهم اأدركوا جيدًا اأن هذه الطريق 

المطلقة،  ال�سعادة  طريق  هي  ال�سحيحة 

وغاية الحّب هي الر�سا بما يريده المحب 

حتى في موقِف فراق �سعٍب وع�سيب. وفي 
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االأ�سهر االأخيرة قبل الحرب، تحّدث كثيرًا 

عن ال�سهادة اأمام زوجته..

* حرب تم�ز:
وجـــاءت حــرب تــمــوز.. كــانــت فر�سة 

الذين  الخلَّ�س  المجاهدين  من  للكثيرين 

�سراوتها  ترهب  ولم  ال�سهادة..  انتظروا 

من  و�سام  وكــان  عزيمتهم، 

لاللتحاق  ت�سابقوا  الــذيــن 

ـــي الــمــحــاور  ــن ف ــاومــي ــمــق ــال ب

الجنوب،  في  المتقدمة 

الحرب  �سراوة  ولكن 

رقعتها،  وامـــتـــداد 

جميع  حـــــولـــــت 

االأمــكــنــة خط 

نـــــــار، وظــــّل 

كـــــــل واحـــــــــٍد 

اأهبة  على  منهم 

اال�ستعداد في مكانه.

حيدر  ا�ــســتــ�ــســهــد  عــنــدمــا 

الطيران  بق�سف  الفيتروني 

الحربي على مدينة بعلبك، 

تاأثر و�سام كثيرًا بالخبر، 

ورفيقه،  �ــســديــقــه  فــهــو 

وغبطه على وفرة حظه بنيله 

لل�سهادة.. 

غادر اأهل و�سام اإلى �سوريا اأ�سوة باأغلب 

ال�سهيونية،  الهمجية  من  هربًا  االأهالي 

وبقي هو مرابطًا في مدينة بعلبك، تح�سبًا 

اليوم  الموعود..  اليوم  وكان  طارئ..  الأي 

الذي انتظره و�سام على اأحر من الجمر.. 

فقد نّفذت الطائرات الحربية والمروحية 

االإ�سرائيلية عمليتي انزال على �سمال غرب 

مدينة بعلبك و�سرقها في محيط م�ست�سفى 

دار الحكمة ومحور الع�سيرة، بم�ساركة قوة 

من 200 ع�سكري ينتمون اإلى وحدة النخبة 

في الجي�س االإ�سرائيلي، وكان و�سام �سمن 

المجموعة التي واجهتهم في م�ست�سفى دار 

الحكمة، حيث كان يتقدم االإخوة، وظّل في 

يكونوا  اأن  رفاقه  اإلى  يطلب  وهو  المقدمة 

اأ�سبه  المواجهة  تلك  وكانت  خلفه، 

للفارق  نظرًا  ع�سكرية،  بملحمٍة 

الرهيب بين عدد االإ�سرائيليين 

ولكنهم  الــمــقــاومــة،  واأفــــراد 

ثابتون في مواقعهم، ينتقلون 

العدو  فلول  يالحقون  بخفة 

ت�سعفه  لــم  الـــذي  الــخــائــف، 

الذخيرة  وال  الطائرات، 

المتطورة..

و���������س��������ام   *
ال�سهادة: 

وهــنــاك كـــان و�ـــســـام، لم 

على  ي�سغط  وهــو  يــده  ترتجف 

ـــًا لـــوجـــه مع  الــــزنــــاد وجـــه

طالما  الـــتـــي  ـــطـــريـــدة  ال

ــظــرهــا، وقــــد اأوقـــعـــوا  ــت ان

االإ�سرائيليين  �سفوف  فــي 

القتلى والجرحى، وبينما كان  العديد من 

طائرة  ر�سدته  اأخــرى،  زاويــة  اإلــى  ينتقل 

�ساروخًا  ناحيته  واأطــلــقــت  اال�ــســتــطــالع 

اأ�سابه مبا�سرة..

ونال و�سام و�سامه االأبقى.. وقد تلونت 

وكان  دمــه،  من  بو�ساٍح  الف�سية  �سل�سلته 

ال�سيُف يقطُر الوفاء بالوعد.. وعد �سادق؛ 

بالن�سر وال�سهادة..

أمراء الجنة
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قصة قصيرة

ق�سة زينب

مهدي زلزيل

�ساأحدثكم عن نف�سي..

ا�شمي زينب..

التنعم  ـــى  اإل طــامــحــة  ل�ست  مــهــاًل.. 

في  ــة  راغــب وال  واإعــجــابــكــم،  بتقديركم 

بحنو  التدفوؤ  اأو  �سفقتكم،  على  الح�سول 

م�ساعركم ال�سادقة، وال يغريني �سيء في 

دنياكم الزائلة..

اأم�س.  ليلة  اأنــم  لم  اأنــي  الحكاية  كل 

ثّمة خاطر غريب كان يلح علّي. �سوت من 

ال�سماء كان ي�سرخ فّي اأن تكلمي يا زينب! 

باأنني  اأجبته  االآن!  بعد  �سمت  فال  تكلمي 

بدموعي،  اأتاجر  ولــن  ماأ�ساتي،  اأبيع  لن 

ولن اأ�ستجدي عطفًا.. ولكنه عاد لي�سرخ 

فّي: تكلمي يا زينب. اإروي ق�ستِك للعالم. 

تكلمي ليعرف النا�س ق�سة انك�سار الظالم 

بعد علّوه. حدثيهم عن باأ�سنا، وكيف يكون 

ثاأرنا. تكلمي لعّل كلماتِك توقظ فيهم األف 

»جواد«..

اإنــهــم عقالء،  لـــالأعـــراب؟  اأاأحـــكـــي  ـ 

يقّدمون  الــمــغــامــرات.  حــديــث  يحبون  ال 

الب�سو�س،  ناقة  مذبح  على  اأ�سحية  األــف 

بدموعهم!  حتى  القد�س  على  ويبخلون 

ولكنني �ساأتكلم، �ساأروي رواية كتبت بدماء 

اأبطالها ال بمدادهم...

هل  قانا..  وا�سمها  زينب..  ا�سمي 

تذكرون 18 ني�سان 1996؟

اأحد ع�سر عامًا.  كان عمري يومذاك 

اأ�سّد.  كان الق�سف �سديدًا، وكان الخوف 

وكيف ال يخاف والدان على �سمعة حياتهما 

الوحيدة؟ وعند بزوغ �سم�س ال�سباح، كان 

الــقــرار بــمــغــادرة الــمــنــزل الـــذي يقع في 

اأخطر مكان على تخوم البلدة، اإلى مركز 

والذي  البلدة،  و�سط  في  الدولية  القوات 

كان بنظر الجميع حتى ذلك الوقت بمثابة 

»المالذ االآمن«..

ـ ولكن يا اأمي، لو غادرت �ساأخجل من 

�سعفي وجبني، واأنا ل�ست جبانة اأو �سعيفة. 

اأنا اأريد اأن اأموت في منزلي، اأو على تراب 

اأموت  اأن  اأريــد  الغرباء.  بين  ال  حديقتي، 

اأن نهرب من  واقفة ال مهزومة. هل يعقل 

الوطن  الفتداء  يتدافعون  واأبطالنا  الموت 

بدمائهم؟

ـ يا ابنتي، اإذا كنا نتم�سك بالحياة فهذا 

الأجلِك. ماذا �سيقّدم موت ابنة اأحد ع�سر 

ماذا  موتًا مجانيًا؟  �سيكون  اأنه  عامًا غير 

وت�سبحي  لتكبري  الحياة  اهلل  وهبِك  لو 
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النا�س  جــراح  تــداوي  ممر�سة  اأو  طبيبة 

طالبها  تعلم  معلمة  اأو  اآالمــهــم،  وتخفف 

معاني الت�سحية والفداء؟

هناك،  توقعته  كما  الم�سهد  يكن  لم 

والن�ساء  بـــاالأطـــفـــال  مـــلـــيء  ــمــكــان  فــال

بطيئة  ال�سباح  �ساعات  مّرت  والعجائز. 

ومملة. كان الجميع  يتحلقون حول اأجهزة 

الراديو، ين�ستون اإلى اآخر اأخبار العدوان. 

خارجة  ان�سللت  الجميع،  من  غفلة  وعلى 

الهواء  مــن  قلياًل  اأن�سد  »الــهــنــغــار«،  مــن 

النقّي، و�سيئًا من الحرية، راغبة في تلميع 

لم  �سجاعة،  كفتاة  ذاتــي  اأمـــام  �سورتي 

تعرف الخوف في حياتها.

المكان،  عن  قلياًل  ابتعدت  قد  كنت 

»تهطل«  المدفعية  القذائف  ــداأت  ب حين 

على الهنغارات. احتميت في مكان قريب. 

هداأ  وحين  اأ�سابني.  بما  اأ�سعر  اأكــن  لم 

الق�سف، وجدتني اأرك�س دون وعي �سوب 

اأمي  اأنادي  المحترقة،  الكربالئية  الخيام 

واأبي..

اأحــدكــم والــديــه جثتين  هــل �ــســاهــد 

متفحمتين اأمامه؟ نعم، لقد كان الم�سهد 

الأ�ستطيع  اأكــن  لم  الحّد.  هذا  اإلــى  قا�سيًا 

تمييز اأي من هذه الجثث يعود الأمي واأبي، 

ولكنني كنت متاأكدة اأنهما بين هذا الجمع 

تركتهما في هذه  فقد  المحترق،  الب�سري 

اآخــر ما  الــزاويــة قبل لحظات. كــان هــذا 

راأته عيناي قبل اأن اأغم�سهما على كابو�س 

و�سط  الم�ست�سفى  فــي  الأ�ــســحــو  مــوؤلــم، 

جروحي واآالمي.

لقد اأم�سيت االآن وحيدة، ال اأب لي وال 

اأم، ال اأخ لي وال اأخت..

وزيادة في االبتالء، لم يكن لي اأ�ساًل 

ظلهم..  في  واأحتمي  اإليهم  األتجئ  اأقارب 

خرجت من الم�ست�سفى بعد اأيام من توقف 

العدوان. منعتني جراحي من ت�سييع والدّي 

تمنعني  لم  ولكنها  االأخير،  مثواهما  اإلــى 

وعزم  بهمة  الــحــيــاة  دروب  اإكــمــال  مــن 

كانت  الأمــي،  قريبة  مع  �سكنت  وت�سميم. 

تعي�س وحيدة في منزلها ال�سغير. و�سعت 

العلم ن�سب عيني. وهكذا مّرت االأيام. ال 

يخرق رتابتها �سوى نباأ مفرح كل فترة عن 

عملية ناجحة للمقاومة �سد العدو، ت�سفر 

ولكن  فــاأفــرح.  جــنــوده،  بع�س  مقتل  عــن 

االنتقام لم يكتمل بعد، رغم فجر الحرية 

الذي اأ�سرق في 25 اأيار 2000 حاماًل معه 

تبا�سير زوال هذه الدويلة اللقيطة!

:2005

اأ�سبحت طالبة  ع�سرون عامًا. ها قد 
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العمل  وتع�سق  الحما�س،  يمالأها  جامعية 

اأو  تظاهرة  كــل  فــي  وتــ�ــســارك  الــطــالبــي، 

مبادئها  عــن  دفــاعــًا  ن�ساط  اأو  اعت�سام 

الراف�سة لكل ظلم اأو احتالل اأو اغت�ساب 

االأمـــر  يتعلق  حــيــن  وخــ�ــســو�ــســًا  حــقــوق، 

بحبيبتي.. القد�س!

فجاأة  بابي  ال�سعادة  طرقت  واأخــيــرًا، 

ـــه الــحــاج جــــواد، �ساب  حــيــن عــرفــتــه، اإن

ع�سريني، خلوق حنون، مو�سيقّي مرهف، 

واالأهم اأنه مقاوم، ت�سب بندقيته حممها 

اأحبني  والــدّي.  قاتلي  يوم على �سدور  كل 

تعارفنا  من  ق�سيرة  فترة  وبعد  ب�سدق، 

تزوجنا، وانتقلت للعي�س معه ووالدته..

كل  وتملك  حبًا،  زوجــي  �سغفني  لقد 

جارحة من جوارحي، ولو كان لي اأن اأتخذ 

من عيني ماًء واأ�سقيه اإياه لما توانيت، ولم 

والحنو  المروءة  لمثال  اإنه  ذلك؟  اأفعل  ال 

للمرة  اأ�سعرتني  فقد  والدته،  اأما  والحب. 

االأولى منذ �سنوات اأن لي اأمًا كباقي النا�س 

واأبكي في  لها همي،  واأ�سكو  اإليها،  األتجئ 

وجهها  الحياة  اأرتــنــي  قــد  هــا  ح�سنها.. 

الجميل اأخيرًا...

12 تم�ز 2006:

اأنباء عملية »الوعد ال�سادق« على كل 

�سيكونون  ورفاقه  القنطار  �سمير  ل�سان. 

جواد«  »الــحــاج  الق�سبان.  خــارج  قريبًا 

يجب  حيث  اإلــى  فــورًا  ليتوجه  اأمتعته  يعّد 

حال  في  المغادرة  منا  ويطلب  يكون،  اأن 

ا�ستداد العدوان..

ـ ولكنني في المرة ال�سابقة بقيت هنا 

ولم اأغادر، فهل علّي اأن اأقترب خطوة من 

هزمتني  هل  عنها؟  اأبتعد  اأن  اأم  القد�س، 

اإ�سرائيل بقتلها والدّي؟

ـ ح�سنًا، �ساأحاول اأن اأبقى على ات�سال 

بِك. انتبهي لنف�سك ولوالدتي...

ـ في اأمان اهلل...

31 تم�ز 2006:

يوم،  بعد  يــومــًا  ي�ستد  ــعــدوان  ال كــان 

والمجازر المتنقلة تح�سد االأبرياء، حاملة 

معها همجية ال�سهاينة، ور�سائل اأطفالهم 

الملغومة اإلى اأطفالنا. والمجزرة ـ لمن ال 

يعرف من االإخوة االأعراب ـ هي عملية قتل 

جماعية تجتمع فيها وح�سية القاتل وعجز 

ال�سحايا عن الدفاع. اإلى اأن جاءـ  مع حلول 

اأطفالها  لتقدم  قانا،  دور  ـ  التاريخ  هــذا 

مرة ثانية قرابين على مذبح الحرّية. ومع 

على  �سيرًا  توجهت  المجزرة،  خبر  �سيوع 

يمكن  ما  لتقديم  »الخريبة«  اإلى  القدمين 

من الم�ساعدة قبل و�سول الم�سعفين، مع 

يغادروا  لم  الذين  االأهالي  من  قليل  عدد 

البلدة بعد، والأ�ستعيد الم�سهد بعد ع�سرة 

بل  قانا،  يا  الثانية  قيامتِك  اإنها  اأعــوام. 

قيامة لبنان الثانية..

قصة قصيرة
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5 اآب 2006:

اأن  الحرب  اأيــام  في  عــادي  خبر  لعله 

للعال  ق�سطه  اأدى  اأن  بعد  ي�ست�سهد مقاوم 

في مواجهات مع جنود  العدو وقتل وجرح 

»الحاج  ا�ست�سهاد  ولكن  الكثير.  منهم 

جواد« الذي عزف �سيمفونيته االأخيرة في 

بنت جبيل، �سيمفونية ال�سهادة واالنت�سار، 

دفعت  الــذي  انتقامي  اإلــّي  بالن�سبة  كــان 

ثمنه من روحي، بل دفعت ثمنه كل روحي، 

على  انت�ساري  اإنــه  و�سعادتي.  وحياتي 

فتزوجت  والـــدّي  قتلتم  بالموت.  الــمــوت 

بطني  فــي  اأحــمــل  واالآن  �سهيد،  م�سروع 

�سيغدو   كان  اإن  يهمني  »ال  �سهيد.  م�سروع 

غنيًا اأو فقيرًا، م�سهورًا اأو مغمورًا، زعيمًا 

�سهيدًا  اأراه  اأن  اأريــد  عــاديــًا.  �سخ�سًا  اأو 

في �سبيل اهلل. يروي بدمائه ظماأ االأر�س 

اإلى  اأميرًا  فتتّوجه  الحرّية،  اإلى  العط�سى 

�سهيدًا،  اإلــّي  يــزف  اأن  اأحــب  اهلل.  جنان 

راجية  الر�سا،  قبلة  جبينه  على  فاأطبع 

الب�سرى وح�سن اللقاء في يوم الح�ساب«*، 

»اأر�سيت يا رب؟ خذ حتى  األي�س �سعارنا: 

تر�سى«؟

واأنا اأي�سًا جاهزة لل�سهادة..

بحاجة  ول�ست  �سعيفة..  ل�ست  فــاأنــا 

لتعاطفكم..

اأنا قوية باإيماني..

اأنا في اأعماقي حرة..

اأنا زينب..

اله�ام�ص

المقطع مقتب�س من ن�س للكاتبة اإيفا علوية في اآخر الكالم العدد 206* 



72

قضايا معاصرة

اإ�سرائيل بالكوفية العربية

م��سى ح�سني �سف�ان

قد يكون من المنطقي اإلى حدٍّ ما اأن 

�سراعًا  العربية  الثقافية  ال�ساحة  ت�سهد 

ما  االأول  خيارين،  اأو  نهجين  بين  فكريًا 

مقاومة  م�سروع  تبني  على  ي�سّر  زال 

نوع  اأي  ويرف�س  االإ�سرائيلي  االإحــتــالل 

الم�ساومة معه، مدعمًا موقفه  اأنواع  من 

بعر�س تاريخ طويل ومرير مع هذا العدو 

التو�سعي  م�سروعه  يتراجع عن  لم  الذي 

المقاومة  وطــــاأة  تــحــت  اإال  اأنــمــلــة  قــيــد 

اهتمامًا  يعير  وال  الع�سكرية،  والمواجهة 

كانت  مهما  الدولية  ــقــرارات  ال لجميع 

خجولة ومنحازة...

بينما يقدم النهج االآخر روؤًى مختلفة 

لترجيح كفة مبادرات ال�سالم، بدءًا من 

كمب ديفيد  مرورًا بوادي عربة، وو�سواًل 

اإلى المبادرة العربية التي اأطلقها الملك 

اأتباع  تــذرع  وربما  بيروت.  في  اهلل  عبد 

وتردي  الممكن،  ب�سيا�سة  الخيار  هــذا 

الدولية،  واالإرادة  ــي،  ــعــرب ال الــو�ــســع 

واخــتــالل مــوازيــن الــقــوة، والــدخــول في 

االقت�سادي،  والنهو�س  العولمة،  ع�سر 

والديمقراطية وما اإلى ذلك... ومهما كان 

م�ستوى النزاع بين هذين التيارين، تبقى 

اأ�سا�سية،  ثابتة  هناك  ـ  المفرو�س  من  ـ 

المراقبين  من  اأحــد  روع  في  يدخل  لم 

اأنها �ست�سبح مو�سع خالف في يوم من 

ال�سهيوني  الكيان  اعتبار  وهي  االأيــام، 

كيانًا غا�سبًا، محتاًل، عن�سريًا، يرتكب 

ح�سيب  دون  االإرهــاب  ويمار�س  المجازر 

اأو رقيب. 

اإال اأن ما طالعتنا به بع�س االأقالم في 

يدعو  م�سهورة  عربية  �سحيفة  من  اأكثر 

هناك  بــاتــت  واال�ــســتــغــراب...  للده�سة 

تخدم  اأنــهــا  فقط  لي�س  عــربــيــة،  اأقـــالم 

الم�سروع  االإ�سرائيلي من حيث ال تدري، 

اأبعد حتى من حدود  اإلى  اإنها ذهبت  بل 

الغا�سب،  الكيان  وزراء  رئي�س  توقعات 

خا�سة قبيل وبعد حرب غّزة.

الكويتي  الكاتب  ُترجم مقال  فعندما 

قام  اأولــمــرت،  الإيــهــود  الهدلق  اهلل  عبد 

عن كر�سيه ورفع يديه في الفراغ متلفظًا 

الأعلى  تر�سيحه  واقترح  الن�سوة  بكلمات 

.
)1(

و�سام في )اإ�سرائيل(

ومـــن جــهــة اأخــــرى: اأو�ــســت وزيـــرة 
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عدد  مقاالت  بن�سر  االإحــتــالل  خارجية 

الر�سمي  الموقع  العرب على  الكتاب  من 

تمثل  مـــقـــاالت  ــارهــا  ــب ــاعــت ب ــــوزارة  ــــل ل

العالم  فــي  االإ�سرائيلية  النظر  وجــهــة 

»اإن  خا�س:  اجتماع  في  وقالت  العربي، 

العالم  لــدى  )اإ�سرائيل(  �سفراء  هــوؤالء 

.
)2(

العربي!!!«

ترى ماذا كتب هوؤالء، وهم بالع�سرات 

وينتمون الأكثر من بلد عربي لينالوا هذا 

ال�سرف العظيم؟!!

مقتطفات:

كانون   21 في  ن�سره  له  مقال  في  ـ   1
االأول 2008، قال عبد اهلل الهدلق: »قال 

»ماتان  االإ�سرائيلي  الدفاع  وزيــر  نائب 

وا�سعة  ع�سكرية  عملية  �سن  اإن  فلنائي«: 

وقـــت...«  م�ساألة  هــو  غـــّزة  قــطــاع  على 

الجمهورية  اأمثاله  كعادة  �سمل  اأن  وبعد 

»اأين  ــال:  ق وتــوعــده،  بنقده  االإ�سالمية 

المفر اأيها االإرهاب الفار�سي ويا اإرهاب 

النهائي  التهديد  بعد  والجهاد  حما�س 

)3(

االإ�سرائيلي«؟!!

�سحيفة  في  قــال  نف�سه،  اليوم  وفــي 

اأخرى: »اأيها الجي�س االإ�سرائيلي، عليكم 

الموؤتمرين  الفل�سطينيين  باالإرهابيين 

باأوامر االإرهاب البعثي الفار�سي، الحقوا 

ومعتوهيها...  حما�س(  )حركة  متمردي 

وا�سحقوهم واأبيدوهم ولقنوهم در�سًا لن 

ين�سوه اإلى االأبد«!!!

حما�س  ــى  ــل ع ــه  هــجــوم ــن  ــك ي ــــم  ول

الفل�سطينية،  ال�سلطة  لم�سلحة  والجهاد 

الف�سائل  ــازعــت  ــن »وت ــقــول:  ي هــو  فــهــا 

واأذهب  فف�سلت  االإرهابية،  الفل�سطيينية 

اهلل ريحها«، ويقول: »لقد ُجبل كثير من 

القادة الفل�سطينيين على الغدر والخيانة 

ونكران  اإلــيــهــم  اأحــ�ــســن  لمن  واالإ�ـــســـاءة 

هذه  يــومــيــًا  لــه  تتعر�س  ومـــا  الــجــمــيــل. 

االإ�سرائيلي  الجي�س  اأيدي  على  القيادات 

.
)4(

هو جزاوؤهم«
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قضايا معاصرة

وجــــرت الـــحـــرب، وفـــي الــثــانــي من 

نف�سها،  ال�سحيفة  وفــي   2008 �سباط 

بث  اأمله،  االإ�سرائيليون  خيب  اأن  وبعد 

كل �سمومه في مقاله في �سحيفة الوطن 

فحرك الفتنة المذهبية، وا�ستثار كوامن 

حتى  غّله  ي�سِف  ولم  الدينية،  الع�سبية 

األي�س  ويا عقالءها،  غّزة،  اأهل  »يا  قال: 

ع�سبة  معه  ويتكاتف  يدعو  رجل  منكم 

المندحرة  بحما�س  ويطيحوا  اآخــــرون 

.
)5(

وي�سقطوا تلك االإمارة الطاغية؟«

�سوري  كردي  لكاتب  اآخر  نموذج  ـ   2
وراديكالية  اإ�ــســرائــيــل  حــ�ــســارة  ُيظهر 

»الحرب  فــيــقــول:  العربية  الــمــقــاومــات 

بين  حــرب  هي  غــّزة  في  اليوم  القائمة 

ديمقراطي  نــظــام  ذات  علمانية  دولـــة 

اأنها تحترم  اأو على االأقل تدعي  ـ  تحترم 

ـ حقوق االإن�سان وجماعة راديكالية تعتبر 

الديمقراطية ج�سرًا، الغاية منه الو�سول 

اإلى ال�سلطة«.

»وجود  يــقــول:  تاريخي،  �سرد  وبعد 

التاريخ،  هذا  ي�سبق  المنطقة  في  اليهود 

واالإ�سالمي  العربي  العالم  قلب  اإن  بل 

من  اأكثر  كان  )يثرب(  المنورة  المدينة 

ن�سف �سكانها من اليهود، واأنا واأنتم نعلم 

تخل�سنا  »لو  يقول:  ثم  بهم«!!!  ماذا حّل 

والدينية، �سنرى  القومية  من ع�سبياتنا 

اأن وجود اإ�سرائيل كنظام ديمقراطي هو 

التكنولوجيا  م�سدر  فهو  لل�سرق،  نعمة 

و�ستكون  والب�سري،  المالي  المال  وراأ�س 

وبوابة  اأو�سطي  ال�سرق  تاجنا  جــوهــرة 

الواحد  القرن  في  ورفاهيتنا  تح�سرنا 

والع�سرين«!!!.
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يقول:  ذلــك  من  اأخطر  كــالم  وفــي 

الع�سبة  لــنــفــك  الـــوقـــت  حـــان  »لــقــد 

واقع  اإ�سرائيل  اأن  ولنرى  اأعيننا  حول 

علينا  ــل  ب مــعــهــا...  الــتــعــامــل  وعــلــيــنــا 

قبل  بالما�سي  باإ�سرائيل  االإعــتــراف 

بت�سحيح  نــبــداأ  اأن  يعني  الــحــا�ــســر، 

.
)6(

تاريخنا...«

هذا  على  اأخــرى  نماذج  وهناك  ـ   3
الم�سافحة  اإلـــى  يــدعــو  فــهــذا  الــنــمــط، 

والـــمـــكـــا�ـــســـفـــة ويـــوؤيـــد 

ــــافــــحــــة �ـــســـيـــخ  مــــ�ــــس

الكيان  لرئي�س  االأزهـــر 

»بيريز«،  االإ�ــســرائــيــلــي 

العقالنية  يعتبر  واآخـــر 

ت�سكت  اأن  الـــعـــربـــيـــة 

ــعــب  ــس ــ� عـــــن �ـــســـحـــق ال

ــره  الــفــلــ�ــســطــيــنــي، وغــي

بالديمقراطية  ي�سيد 

�سورة  ن  ويح�سِّ اليهودية 

مجازرهم  عن  النظر  وي�سرف  اليهود 

الحلم  على  ر  يتح�سَّ ــر  واآخ واإرهــابــهــم، 

مع  يتحقق  اأن  يمكن  ال  الـــذي  العربي 

حما�س  مثل  اإرهــابــيــة  منظمات  وجــود 

.
)7(

وحزب اهلل

مثل  تحمل  اأن  الع�سير  من  كان  واإن 

ح�سن  من  مقدار  اأي  على  الكّتاب  هوؤالء 

حون  ي�سرِّ ــن  اآخــري تجد  فــاإنــك  الــظــن، 

لون الم�سوؤولية لنهج  الواقع العربي ويحمِّ

المقاومة فيخدمون العدو ربما من حيث 

ال ي�سعرون.

في  العرب  »م�سكلة  اأحدهم:  يقول 

اإلى  ق�ساياهم  اخــتــزلــوا  نــهــم  اأ ظني 

الفل�سطينية  الق�سية  واحــدة،  ق�سية 

يقول:  اأن  لــــى  اإ »الــقــ�ــســيــة««...  اأو 

�ــســرائــيــل ومــن ورائــهــا الــغــرب، لم  »اإ

بناء  من  تمنعنا  اأن  ت�ستطيع  وال  تمنعنا 

وو�سع  جــيــدة  ــس  مــدار�

.
)8(

درا�سية...« مناهج 

هذه  لمثل  نجد  وال 

يبررها،  ما  الطروحات 

يبرر  مــا  هــنــاك  ولــيــ�ــس 

اإن  الم�ستلب  الخطاب 

وفي  المتاآمر،  نقل  لــم 

اأن  ينبغي  الــحــاالت  كل 

اأن  الــكــّتــاب  كــد عــلــى  نــوؤ

بنا  الــمــتــربــ�ــس  ــدو  ــع ال

يح�سن  ال  قلم  كل  �سي�ستفيد من  جميعًا 

ال�سحيحة،  وجهتها  الكتابة  توجيه 

الو�سول  اأي تطور وتقدم ال يمكن  واأن 

الوطنية  ال�سيادة  تكتمل  لم  ما  ليه  اإ

اأدنى  بــدون  الــتــاريــخ  واأن  والــعــربــيــة، 

كل  على  وحاكمًا  �ساهدًا  �سيكون  �سك 

بحرٍف  ولو  اأمته  خا�سرة  يطعن  من 

الورق. على  يخطه 

اله�ام�ص
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�لتاريخ �سيكون �ساهد�ً 

وحاكماً على كل من 

يطعن خا�سرة �أمته ولو 

بحرٍف يخطه على �لورق
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تربية

هل ين�سف الختبار التلميذ!

د. ح�سن �سلهب

وال��ق��ل��ق  الخ���ت���ب���ار  م����ع���د   *
المبكر:

مريرة  فحكايتهم  ــالمــذة،  ــت ال اأمـــا 

االختبار،  بموعد  اإعالمهم  تبداأ من حين 

مواعيده  مـــن  اقــتــربــوا  كــلــمــا  وتــتــفــاقــم 

القلق  مــوجــات  تنح�سر  وال  الــمــتــوالــيــة، 

واإذا  النتائج.  اإعـــالن  مــن  فترة  بعد  اإال 

هذه  ت�ستغرقها  التي  االأيام  اإح�ساء  اأردنا 

الحكاية، فنحن اأمام �سهٍر على االأقل من 

التوتر والترقُّب.

ــة  ــق ـــاوت الـــجـــمـــيـــع فــــي طــري ـــف ـــت ي

االختبارات  مــرا�ــســيــم  مــع  تــفــاعــلــهــم 

من  ن�سبة  تتمكن  وقد  وم�ستلزماتها، 

بالالمباالة  ذلك  كل  تجاوز  من  هوؤالء 

الوا�سح  مــن  لــكــن  االكـــتـــراث،  وعـــدم 

ال  المعنيين،  من  وا�سعة  �سريحة  اأن 

بالن�سبة  المدر�سية  االختبارات  ت�سكل 

و  اأ بــاالطــمــئــنــان،  لــهــا مــواعــيــد حــافــلــة 

بالتعلُّم. عامرة 

ثــــــارة هــذه  اإ م  تـــقـــدَّ نـــريـــد مــمــا  ال 

فقد  النف�سية،  الزاوية  من  االإ�سكالية 

االإن�سان  �ــس  ــعــرُّ ت الــمــفــيــد  مــن  ــكــون  ي

بنيته  لتقوية  التجارب  من  النوع  لهذا 

ثـــار  االآ تــو�ــســيــح  نــود  لكننا  الــنــفــ�ــســيــة، 

ـــة  ـــزاوي ــة عــلــى ذلــــك مـــن ال ــب ــرت ــت ــم ال

هذا  كان  اإذا  فيما  التدقيق  اأي  العلمية، 

االختبار  غاية  يخدمان  والقلق  التوتر 

اأم ال.

تتعلق  م��ت��ج��ددة  قديمة  م�سكلة  بالتعليم  المعني�ن  ي��ط��رح 

وبالرغم  المدر�سة.  في  التلميذ  لها  يخ�سع  التي  الدورية  بالختبارات 

اإل  التلميذ،  عند  الترب�ي  ال�ستحقاق  هذا  لتح�سين  المحاولت  كل  من 

اأن الم�سكلة ل تزال ت�سغط على الجميع، فاأولياء التامذة ي�ساب�ن بن�ٍع 

التي تمتد  �سديد، طيلة فترة الختبارات  بقلق  ال�ستنفار، م�سح�ب  من 

اأحيانًا، لت�سل اإلى ع�سرين ي�مًا مت�ا�سًا، وكذلك المعلم�ن الذين يدخل�ن 

في تجربة �ساغطة تبداأ باإعداد الختبارات، ول تنتهي بت�سحيحها، ومن 

ل ما ت�سفر عنه من نتائج. ثم تحمُّ
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ره��ي��ن��ة  ال���ط���ال���ب  م���ع���رف���ة   *
الإجراءات:

وطبيعة  ــوع  ن تحديد  �ــســدد  فــي  اإنــنــا 

تلعبه هــذه االأجــــواء في  الـــذي  االإ�ــســهــام 

التعلمية  الح�سيلة  قيا�س 

للتالمذة.

ال�سديد،  االأ�ــســف  مع 

ظروف  اإن  الــقــول  يمكن 

ال  المدر�سية  االختبارات 

عام،  ب�سكل  اإيجابًا  توؤثر 

الح�سيلة  قــيــا�ــس  فـــي 

التعلُّمية. قد يكون لها دور 

في تحريك التالمذة نحو 

ط فيهم  الدر�س، وقد تن�سِّ

ا�ستثمار  نــحــو  الــعــزيــمــة 

التحريك  فعل  لكن  الــمــتــاحــة،  االأوقــــات 

والن�ساط ي�سدر عن خلفية ال تت�سل دائمًا 

الر�سوب  من  فالخوف  والتربية،  بالعلم 

على  الح�سول  في  والرغبة  التراجع،  اأو 

تتو�سل  م�ساعر  كلها  العليا،  ــدرجــات  ال

تحقق  من  وبالرغم  ت�ستهدفه.  وال  بالعلم 

يفتقر  اأنه  اإال  المن�سود،  العلمي  الم�ستوى 

بالعلم.  المرجوة  للعالقة 

ثم اإن التحريك والتن�سيط 

االإرادة  ــنــمــي  ي ال  ــــذا  ه

ــوع من  الــذاتــيــة، بــل هــو ن

التاأثير على �سيء لتحريك 

ــورة ال  ــيء اآخـــــر، بــ�ــس ــس �

االإن�سان  كتعر�س  اإراديــة، 

يديه  اإحــدى  على  ل�سربة 

ج�سمه  فــيــنــهــ�ــس  مـــثـــاًل، 

وين�سط ب�سورة كلية.

فمظاهر اال�ستعدادات 

تغيير  قبيل  من  االمتحانات،  اأيــام  خالل 

تالمذة  بين  والف�سل  التالمذة،  مقاعد 

بــتــالمــذة مــن �سفوف  الـــواحـــد  الــ�ــســف 

المدر�سية  الــحــقــائــب  وو�ـــســـع  اأخـــــرى، 

�إن ظروف �لختبار�ت 

�لمدر�سية ل توؤثر 

�إيجاباً في قيا�ض 

�لح�سيلة �لتعلُّمية
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ــتــي يــكــتــب عليها  ــة ال ــطــاول فــي و�ــســط ال

زيادة  عبر  الرقابة  وت�سديد  الــتــالمــذة، 

الواحد، كل ذلك  لل�سف  المراقبين  عدد 

تمرير  وعـــدم  ــام،  ــع ال الــنــظــام  يفيد  قــد 

االإجابات بين التالمذة، لكنه لم ي�سهم في 

تحقيق و�سعية م�ساعدة للتلميذ على توليد 

االإجابات وتدوينها.

فالقيِّمون على االمتحانات واالختبارات 

على  ي�ساعد  ما  بكل  معنيُّون  المدر�سية 

والمواقف  والــمــهــارات  المعارف  تظهير 

ما  بكل  ولي�س  للتالمذة، 

اأو  الــعــام،  النظام  ــن  يــوؤمِّ

يمنع الغ�س، فح�سب.

ـــراج  ـــخ ـــت ـــس ال� اإّن 

ــــذاكــــرة  مــــخــــزونــــات ال

المكتوب  ولفهم  �سرطًا، 

ب�سورة  فــيــه  والــتــعــبــيــر 

دقيقة مقدمات، والإنجاز 

ـــة  ـــمـــقـــارن ـــات ال ـــي عـــمـــل

والتقييم  والـــتـــحـــلـــيـــل 

من  عــــالــــيــــة  ـــــدرجـــــة  ب

طيبة.  نف�سية  مناخات  واالإبــداع  االجتهاد 

ال�سروط،  هـــذه  اعــتــبــار  الــ�ــســعــب  ومـــن 

والمقدمات، اأو المناخات، بمثابة ح�سيلة 

المدر�سية  االخــتــبــارات  الأنظمة  طبيعية 

القائمة حاليًا.

* كيف نختبر معرفة الطالب؟!
التلميذ  ي�سعفان  ال  والقلق  التوتر  اإن 

الذهنية،  حيويته  م�ستوى  رفــع  فــي  اأبـــدًا 

واإن عبور البع�س لهذه المرحلة، من دون 

خ�سائر، ال ي�سكل قاعدة عامة.

اأو  العفوية،  نطرح  تقدم  ما  على  بناًء 

االختبارات  تنظيم  في  معيارًا  التلقائية، 

المعايير  التخلي عن  دون  المدر�سية، من 

االختبارات،  �سدقية  ن  توؤمِّ التي  االأخــرى 

التوتر  تولد  التي  االإجــــراءات  عن  بعيدًا 

والقلق. وعندما نقول العفوية اأو التلقائية، 

العبثية،  اأو  الع�سوائية  بالتاأكيد  نق�سد  ال 

الم�سطلحات  من  النوعين  هذين  فبين 

فالعفوية  مــعــروف.  هو  كما  �سا�سع  بــوٌن  

لديه  ما  الإظهار  التلميذ  ا�ستدراج  تعني 

اأو مــواقــف، من  اأو مــهــارات  مــن مــعــارف 

اإداريــــــة  مـــات  مـــقـــدِّ دون 

كغاية  بــالــتــقــيــيــم  تـــوحـــي 

اال�ستدراج.  لهذا  وحــيــدة 

اأي�سًا  تــعــنــي  والــتــلــقــائــيــة 

اأمام  المجال  في  االإف�ساح 

معارفه،  لعر�س  التلميذ 

مواقفه،  اأو  مــهــاراتــه،  اأو 

باالآثار  االهتمام  دون  من 

المترتبة لناحية الدرجات، 

ــوب.  ــس ــر� وال الــتــرفــيــع  اأو 

باإمكاننا  اأنــــه  نــتــوهــم  ال 

تغييب مو�سوع التقييم بتاتًا اأو كليًا، ولكن 

دوافع  في  ثانويًا  دورًا  اإعــطــاوؤه  باالإمكان 

التلميذ نحو التعلُّم. ما نود قوله: اإذا كانت 

فاإن  علمية،  و�سعية  هي  التلميذ  و�سعية 

العام  ال�سياق  في  تدخل  التقييم  عملية 

للو�سعية وال تنفرد ب�سياٍق خا�س.

اإذًا، ما تطرحه هذه المقالة ال ي�سكل 

اأهميتها  على  النف�سية،  الرعاية  من  نوعًا 

التقييم  بــ�ــســروط  يت�سل  بــل  وجـــدواهـــا، 

تــتــوافــر مــع غياب  الــتــي ال  الــمــو�ــســوعــي 

االإح�سا�س باالأمان والعافية.

تربية

�إن �لتوتر و�لقلق 

ل ي�سعفان �لتلميذ 

�أبد�ً في رفع م�ستوى 

حيويته �لذهنية
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النف�سي  وال�سغط  الخ��ت��ب��ار   *
الغالب:

نعلم  فقط  االأمثلة  اإيــراد  قبيل  ومن 

التالمذة  من  االأكبر  الن�سبة  اأن  جميعًا 

ــنــهــون اخــتــبــاراتــهــم  بـــاأ�ـــســـرع وقـــت،  ي

تقديم  على  قدرتهم  ب�سبب  لي�س  وذلــك 

وقت  لتق�سير  بل  ال�سحيحة،  االإجابات 

يمكن،  ما  ــى  اأدن اإلــى  بال�سغط  ال�سعور 

ويقارنها  هوؤالء،  خطوط  على  يطلع  ومن 

يعرف  االخـــتـــبـــار،  خــــارج  بــخــطــوطــهــم 

وال  اأع�سابهم،  على  ال�سغوط  هذه  اآثار 

يقت�سر االأمر على ما تقدم، ذلك اأنه من 

من  جديدة  نوعية  على  العثور  ال�سعب 

عن  ف�ساًل  البالغية،  ال�سور  اأو  االأفكار 

فاالإبداع  االأ�سئلة.  مقاربة  في  المنهجية 

جدًا  ــادرة  ن ذهنية  عمليات  االبتكار  اأو 

اأكثر  االأول عند  االأعمال، والهم  في هذه 

بما  النفق  هــذا  مــن  الــخــروج  الــتــالمــذة 

ر، ولي�س االبتهاج باالأفكار الجديدة،  تي�سَّ

المقاربات غير  اأو  الجذابة،  والبالغيات 

فاإنه  اإن دلَّ على �سيء،  الم�سبوقة، وهذا 

يدل على عقم االأجواء التي ت�سيعها هذه 

االختبارات.

اأخيرًا، يمكن اعتبار اآليات االختبارات 

الم�ساديق  اأ�سهر  مــن  واحـــدة  الر�سمية 

ــى الــرغــم مــن كل  م. وعــل عــلــى مــا تـــقـــدَّ

فاإننا  الدقيقة،  التنظيمية  االإجــــراءات 

لها  عالقة  ال  نف�سية،  ا�ستحقاقات  اأمــام 

ب�سروط التقييم المو�سوعي. واإن التدقيق 

بوجوه اأكثر المر�سحين لهذه االختبارات، 

لحظة الدخول اإلى القاعات، يوحي بحجم 

لها،  يتعر�سون  التي  النف�سية  ال�سغوط 

التي  االأعــمــال  حــول  عات  التوقُّ وبالتالي 

�سينجزونها.

االختبارات  ابــتــعــدت  لــقــد  ـــرًا،  اأخـــي

تكون  اأن  وبــدل  غايتها،  عــن  المدر�سية 

التعلُّم،  عمليات  لتقييم  مــادة  ح�سيلتها 

فقد غدت موؤ�سرات على التجارب النف�سية 

وفي  الجميع،  يخو�سها  الــتــي  ال�سعبة 

مقدمتهم المتعلمون.
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* من اأمثال العرب :
- اأَْعَيا ِمْن َباِقٍل: 

ربيعة،  اأو  اإيـــاد  قبيلة  مــن  رجــل  هــو 

فمر  درهــمــًا،  ع�َسَر  باأحَد  ظبيًا  ا�سترى 

الظبي ؟   ا�ستريت  بكم  له :   فقالوا  بقوم 

فمد يديه ودلَع )اأي اأخرَج( ل�سانه يريد 

رباطه  وكــان  الظبي  َف�َسَرَد  ع�سر،  اأحــد 

تحت اإبطه.

- �شّمن كلَبك ياأكلك:

اأ�سله اأن رجاًل ربط كلبًا، وكان ُي�سمنه 

ويطعمه رجاء اأن ي�سيد به فاحتب�س عليه 

بطعامه يومًا، فدخل عليه �ساحبه فوثب 

عليه فافتر�سه. ي�سرب فيمن يجزي عن 

االإح�سان بال�سيئة. 

�َسرَّ مْن  ِق  اتَّ القول:  وقريب منه هذا 

َلْيهِ .  اأْح�َسْنَت اإِ

- اأبي يغزو واأمي تحّدث:

فاأتى  قــدم من غــزوة  اأن رجــاًل  روَي 

فجعلت  الخبر،  عــن  ي�ساألونه  جيرانه 

فقال  كذا.  القوم  من  قتَل  تقول:  امراأته 

ابنها متعجبًا: اأبي يغزو واأمي تحدث.

ْمُت ُحْكٌم َوَقِليٌل َفاِعُله: - ال�شَّ

تعالى :   قوله  ومنه  الِحْكمة،  الُحْكم :  

 { واآتيناه الُحْكَم �شبياً }، ومعنى المثل: 

ال�سمت حكمة، ولكن قلَّ من ي�ستعملها .  

على  دخل  الحكيم  لقمان  اأن  ويــروى 

فهمَّ  ِدْرعــــًا،  ي�سنع  وهــو   Q داوود 

اأم�سك  ثم  ي�سنع،  عما  ي�ساأله  اأن  لقمان 

وقام  ــدرَع  ال داوود  اأتــم  حتى  ي�ساأل  ولــم 

فقال  الحرب،  اأداُة  نْعَم  وقال :   فلب�سها، 

مُت ُحْكٌم وقليل فاعله .  لقمان :  ال�سَّ

اَحْت َع�َشاِفيُر َبْطِنِه:  - �شَ

هذا  ي�سرب  ــاء .   االأمــع الع�سافير: 

المثل للجائع . 

- اأ�شاأم من ِعْطِر َمْن�شَم:

يب،  الطِّ تبيع  كانت  امـــراأة  ومن�سم 

ُدوا الحرَب َغَم�ُسوا اأيدَيهم  فكانوا اإذا َق�سَ

ي�ستميتوا  باأن  عليه  وتحالفوا  طيبها  في 

في تلك الحرب وال ُيَولُّوا اأو ُيْقَتُلوا، فكانوا 

اإذا دخلوا الحرَب بطيب تلك المراأة يقول 

وا بينهم ِعْطَر َمْن�ِسَم، فلما  النا�س :  قد َدقُّ

كثر منهم هذا القول �سار مثاًل.

أدب ولغة

ك�سكول الأدب

في�سل الأ�سمر
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اِرُق َفاْنَتَحَر  - �ُشِرَق ال�شَّ

واأ�سله اأن �سارقًا �سرق �سيئًا فجاء به 

نف�سه  فنحر  ف�ُسِرَق،  ليبيعه،  ال�سوق  اإلى 

حزنًا عليه، ف�سار مثاًل للذي ُينتزع من 

يده ما لي�س له فيجزع عليه.

* من ن�ادر الأدباء:
قال بع�سهم لب�سار بن برد: ما اأذهب 

اهلل كريمَتْي )الكريمة: العين( موؤمن اإال 

عو�سك؟  فبم  منهما.  خيرًا  اهلل  عو�سه 

قال: بعدم روؤية الثقالء مثلك.

* قال ال�سعراء:
قال ابن اأبي الدنيا في الرزق:

زق ياأتي بحيلٍة ومن ظّن اأنَّ الرِّ

بته نف�سه وهو اآثُم فقد كذَّ

رى يفوت الغنى من ال ينام عن ال�سُّ

واآخر ياأتي رزقه وهو نائم

الــفــقــر فــي �سعف احــتــيــاٍل وال  فــمــا 

الغنى

ا�س قا�سم بكدٍّ ولالأرزاق في النَّ

�ساأ�سبر اإن دهٌر اأناخ بكلكٍل

واأر�سى بحكم اهلل ما اهلل حاكم

ًة هر مدَّ لقد ع�ست في �سيٍق من الدَّ

ي �سالم وفي �سعٍة والعْر�س منِّ

* من اأمثال القراآن الكريم:
الكريم:  كتابه  في  تعالى  اهلل  قال 

َما  ُدوِن�������ِه  ِم����ن  َت�����ْدُع�����وَن  ������ِذي������َن  {َوالَّ

 .)14 )فاطر:  ِقْطِميٍر}  ِمن  َيْمِلُكوَن 

على  الــرقــيــقــة  الــقــ�ــســرة  الــقــطــمــيــر: 

الحقير،  ال�سيء  كذلك:  وتعني  النواة، 

مثاًل  ــ�ــســَرب  ُي الــكــريــم  ــقــول  ال وهـــذا 

له. قيمة  ال  الذي  لل�سيء 

* من غريب القراآن الكريم:
الكريم:  كتابه  فــي  تعالى  قــال   -

َيٌة  اآ َم�����ْش��َك��ِن��ِه��ْم  ِف��ي  ِل�����َش��َب��اإٍ  َك���اَن  {َل��َق��ْد 

ُك��ُل��وا ِمن  َي��ِم��ي��ٍن َو���ِش��َم��اٍل  ��َت��اِن َع��ن  َج��نَّ

َبٌة  َطيِّ َب��ْل��َدٌة  َل��ُه  َوا���ْش��ُك��ُروا  ��ُك��ْم  َربِّ ْزِق  رِّ

ْر�َشْلَنا  َفاأَ ��وا  ْع��َر���شُ َف��اأَ  * َغ��ُف��وٌر  َوَربٌّ 

ْل���َن���اُه���م  َع���لَ���ْي���ِه���ْم ����َش���ْي���َل اْل�����َع�����ِرِم َوَب���دَّ



82

َخْمٍط  ُك��ٍل  اأُ َذَواَت���ى  ��َت��ْي��ِن  َج��نَّ ِبَجنََّتْيِهْم 

 : )�سباأ َقِليٍل}  �ِشْدٍر  ن  مِّ َو�َشْيٍء  ْثٍل  َواأَ

الذي  ال�سيل  العِرم:  ال�سيل  و17(.   16
العِرم  اإن  اأي�سًا  وقيل  ل�سدته،  يطاق  ال 

ال�سيل.  هو الجرذ الأنه كان �سببًا لهذا 

اإنه  وقيل  له،  �سوك  ال  �سجر  الخمط: 

اأنواع  من  وال�سدر:  االأثل  قاتل.  �سجر 

نــــواع الــثــالثــة من  الــ�ــســجــر، وهـــذه االأ

منها. فائدة  ال  ال�سجر 

الأك��رم  ال��ر���س���ل  باغة  م��ن   *
:P

»الكلمة   :P اهلل  ــول  ــس ر� قـــال 

حيثما  ال��ح��ك��ي��م،  ����ش���اّل���ة  ال��ح��ك��ي��م��ة 

ال�سالة:  بها«)1(.  اأحق  فهو  وجدها 

ا�ستعار  وقــــد  الــ�ــســائــع،  الـــحـــيـــوان 

واألحقها  الكلمة  هــذه   P الر�سول 

الحكيمة  الــكــلــمــة  ــل  وجــع بــالــحــكــمــة 

عنه  يبحث  الـــذي  الــحــيــوان  بمنزلة 

طلبه. في  وي�سعى  المرء 

* فائدة اإعرابية:

ــه، وهو  اإ�ــســم جمع ال مــفــرد ل ولــــو: 
ُ
اأ

بمعنى: اأ�سحاب، قال اهلل تعالى في كتابه 

َيْا  َحَياٌة  اْلِق�َشا�ِش  ِفي  {َوَلُكْم  الكريم: 

)البقرة:  َتتَُّقوَن}  َلَعلَُّكْم  الأَْلَباِب  اأُوِل��ْي 

180(، وهو ملحق بجمع المذكر ال�سالم، 
جاء  الجملة:  من  موقعه  بح�سب  ويعرب 

االإح�سان،  اأولي  خاطبت  االإح�سان،  اأولو 

مررت باأولي االإح�سان.

* اأخطاء �سائعة:
د  وُيق�سَ ر،  َيحت�سِ فــالن  يــقــال:   -

وال�سحيح  الموت،  و�سك  اأنه على  بذلك 

ر«، الأن هذا الفعل  اأن يقال: فالن »ُيحت�سَ

ال ياأتي اإال ب�سيغة المجهول، ومعنى 

ح�سره  ــــَر«:  »احــــُتــــ�ــــسِ

الموت. 

يـــــقـــــال:   -

ــدرب،  هــذه ال

أدب ولغة
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الأن  الـــدرب،  هــذا  يقال:  اأن  وال�سحيح 

كلمة »درب« مذكرة ولي�ست موؤنثة، يقول 

بكر بن النطاح المتوفى حوالي �سنة 807 

ميالدية:

َوُهم َمَنعوا ما َبيَن ُحلواَن َغيَرًة

اإِلى الَدرِب َدرب الروِم ذي ال�ُسُرفاِت

- يقال: اأرجوك اأن ت�ساعد المحتاج، 

اأن  مــنــك  اأرجـــو  يــقــال:  اأن  وال�سحيح 

اأرجو منك م�ساعدة  اأو  المحتاج  ت�ساعد 

اإلى  يتعدى  »رجا«  فعل  اإن  اإذ  المحتاج، 

} تعالى:  قــال  فقط،  واحــد  بــه  مفعول 

ي���رج���ون}  ل  م����ا  اهلل  م����ن  وت�����رج�����ون 

)الن�ساء: 104(.

جيدًا،  اللحم  طهي  يجب  يــقــال:   -

وال�سحيح اأن يقال: يجب »طهو« الطعام 

جــيــدًا، الأن اأ�ــســل االألـــف فــي »طــهــا« واو 

ولي�س ياء، فنقول: طها يطهو طهوًا ولي�س 

طهى يطهي طهيًا.

- يقال: ما زال يعي�س حياة العزوبية، 

اأو  العزوبة  حياة  يــقــال:  اأن  وال�سحيح 

الُعزبة.

اأن  وال�سحيح  كــذا،  لّقبه  يــقــال:   -

يقال: لّقبه بكذا، اإذ اإن فعل »لّقَب« يتعدى 

بالباء ال بنف�سه. 

* كلمات عامية اأ�سلها ف�سيح:
التي  ــمــات  ــل ــك ال بــعــ�ــس  ــي  ــل ي فــيــمــا 

اليومية  حياتهم  فــي  النا�س  ي�ستعملها 

ولها اأ�سل في اللغة الف�سحى )الم�سدر: 

لل�سيخ  الف�سيح  اإلى  العامي  رد  قامو�س 

اأحمد ر�سا(:

- زمط ال�شيء من اليد: 

بمعنى  »زمــط«  فعل  العامة  ت�ستعمل 

العربية  ــى  اإل وبــالــعــودة  ب�سرعة.  انــزلــق 

بالذال  الفعل  هذا  اأ�سل  فاإن  الف�سحى، 

ولي�س بالزين، يقال: طعام ذِمط اأي لين 

�سريع االنحدار اإلى الفم.

هو  العامة  عند  ال�سليق  ال�سليق:   -

البقل  هو  اأو  لُيطبخ  ُيجنى  الذي  البقل 

للطبخ.  منه  ي�سلح  مــا  اأو  المطبوخ، 

الف�سحى،  الــعــربــيــة  اإلـــى  وبــالــعــودة 

اللحم  من  الم�سلوق  هو  ال�سليق  فــاإن 

وغيره.

- �شبَّ ال�شيء: 

اأي  ثيابه  فــالن  �سّب  العامة:  تقول 

« في العربية  جمعها، ومعنى الفعل »�سبَّ

الف�سحى: جمع كفه على ال�سيء، و�سب 

عليه: ا�ستد حر�سه عليه وطلبه.

- طبَّ ال�شيَء: 

بمعنى  ال�سيَء  طبَّ  العامة:  تقول 

في  الفعل  �ــســل  واأ وجهه،  على  لــقــاه  اأ

هنا  ون�سير   . كبَّ هو:  الف�سحى  اللغة 

»كب«  فعل  ت�ستعمل  الــعــامــة  اأن  ــى  ل اإ

الق�سد  ــه  ــوّج ت دون  ـــى«  »رم بــمــعــنــى 

على  مــرمــيــًا  الــ�ــســيء  يــكــون  اأن  لـــى  اإ

اأي  الكرة  كب  مثاًل:  فيقولون  وجهه، 

رماها.

اله�ام�ص

الدر المنثور، 1: 349( 1)
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2

مسابقة المجلة

الجائزة الأولى: محمد جعفر ح�سن يزبك.  150000ل.ل.

الجائزة الثانية: فاطمة ح�سين زعيتر. 100000ل.ل.

ج�ائز قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:

اإبراهيم محم�د الزين.

فاطمة اأحمد فح�ص.

زينب اأحمد عبد الحميد �سرور.

زينب �سامي خازم.

زينب قا�سم الم�لى.

زينب محمد �سالح.

اإبراهيم خليل ب�سل.

فادية نعمة جعفر.

نتائج م�سابقة العدد 209

٭ اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في االإجابة 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 التالي:

االأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية ـ الثاني: مئة األف ليرة لبنانية باالإ�سافة 

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

يوفق  ولم  �سحيحة  اإجابات  ويقدم  عــددًا  ع�سر  اإثني  في  ي�سارك  من  كل  ٭ 

بالقرعة، يعتبر م�ستحقًا لجائزة القرعة ال�سنوية.

٭ ُيعلن عن االأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين وثالثة ع�سر 

.
َّ

ال�سادر في االأول من �سهر حزيران 2009م بم�سيئة اهلل

اآخر مهلة ل�ستام اأج�بة الم�سابقة:

الأول من �سهر اأيار 2009م

٭ ُتر�سل االأجوبة عبر �سندوق البريد )بيروت، �س.ب: 24/53(، اأو اإلى مكتبة 

جمعية المعارف االإ�سالمية الثقافية.

٭ كل ق�سيمة ال تحتوي على اال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر الغية.
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االإ�ســـــم الثـالثــــــي:........................................

مكان ورقم ال�سجل:........................................

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

ق�سيمة م�سابقة العدد 211

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

جبأ

جبأ

جبأ

جبأ

جبأ

1

2

�سح اأم خطاأ:

ب�سبب قدرتهم على  باأ�سرع وقت  اختباراتهم  ينهون  التالمذة  االأكبر من  الن�سبة  اإن  ـ  اأ 

تقديم االإجابات ال�سحيحة.

ب ـ اأغلب الب�سر يغلب غ�سبه و�سهوته على عقله لذلك قال �سبحانه »اأكثرهم ال يعقلون«.

ج ـ يحق للم�سلي اأن يحجز مكانًا دائمًا له في الم�سجد.

3

من المق�س�د؟

اأ ـ العالم المولود بدعاء �ساحب الع�سر والزمان |؟

ب ـ ال�سيدة الجليلة التي علمت بقرب والدة االإمام الحجة بعد منت�سف ليلة والدته؟

ج ـ ».... ُحرم القناعة فافتقد الراحة وُحرم الر�سا فافتقد اليقين«؟

من القائل:

اأ ـ »يا بن اآدم، ما ك�سبت فوق قوتك، فاأنت فيه خازن لغيرك«.

ب ـ »الحقوا متمردي حركة حما�س .... وا�سحقوهم واأبيدوهم ولقنوهم در�سًا لن ين�سوه 

اإلى االأبد«.

ج ـ ».... فقد وقعت الغيبة التامة، فال ظهور اإال بعد اإذن اهلل تعالى ذكره...«.

�سحح الخطاأ:4

اأ ـ »اإني الأ�سارع اإلى حاجة اأخي خوفًا اأن اأرّده في�ستغني عني«.

ب ـ اإن القول االأح�سن هو القول الذي يوؤدي باالإن�سان اإلى اتباع القراآن الكريم.

ج ـ اإن االإن�سان كثيرًا ما يكون غافالعن بع�س الحاجات التي تم�س م�سيره ووجوده اإذا 

كانت من نوع الحاجات المادية.

مسابقة المجلة
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مسابقة المجلة

اإلى القّراء الأعزاء

6

7

الطريق اإلى ماذا التي ر�سمها لنا الإمام Q تل�يحًا وت�سريحًا؟

اأ ـ اإلى الغيبة الكبرى.    ب ـ اإلى االإمام المهدي |.    ج ـ اإلى الغيبة ال�سغرى.

8

من هما الدولتان اللتان تدعيان الدفاع عن حق�ق الإن�سان واحترام حرياته 

بادعاءات يعلم الجميع اأنها فارغة:

اأ ـ بريطانيا واأميركا.    ب ـ بريطانيا وفرن�سا.    ج ـ اأميركا ورو�سيا.

يعتبران من اأ�سباب الت�ا�سع والتكبر وم�جباتهما، ما هما؟

في اأي �سفحة وردت العبارة التالية:9

والوجود  الكون  خالق  بــاهلل  اإيمانها  النعدام  اإال  اأخالقها،  عن  االإن�سانية  تخلي  »ومــا 

ومدبره«.

متى ح�سلت مجزرة قانا الثانية؟10

ترحب اإدارة المجلة باأي اقتراح اأو نقد، اأو حتى م�شاركة في اإطار ال�شيا�شة العامة للمجلة 

ويمكن للقراء الأعزاء اإر�شال اإقتراحاتهم اإلى المجلة في ر�شالة اأو في خانة المالحظات 

اأدناه: 

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

اإماأ الفراغ:5

اأ ـ ............ هي اأن يقوم االإن�سان بما فيه م�سلحة مادية اأو معنوية اأو دنيوية اأو اأخروية 

الأخيه االإن�سان.

ب ـ »خذوا الحق من اأهل ................ وال تاأخذوا .................. من اأهل الحق«.

ج ـ هناك ثابتة اأ�سا�سية لم يدخل في روع اأحد من المراقبين اأنها �ست�سبح مو�سع خالف  

في يوم من االأيام وهي اعتبار الكيان ال�سهيوني كيانًا ..................«.
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إقرأمسابقة المجلة

»إن حفظ القرآن الكريم نعمٌة عظيمة ومغنم كبير«
الإمام اخلامنئي 

الكتاب: »ق�اعد حفظ القراآن الكريم وطرق تعليمه«.

النا�سر: جمعية القراآن الكريم.

القراآن  لحفظ  ومــبــادئ  قــواعــد  الكتاب  هــذا  يت�سمن 

الكريم وو�سائل عن كيفية تعليم وتدري�س كتاب اهلل العزيز، 

وذلك بعد اأن تهياأت كل اأ�سباب ن�سوجه وا�ستوائه من خالل 

التجربة الغنية التي اكت�سبتها الجمعية وهي تحت�سن م�سروع 

اأربع  خــالل  الــطــالب  مــن  كبيرة  لمجموعة  الــقــراآن  حفظ 

�سنوات، فجاءت الدرا�سة متاأنية ودقيقة.

توجيهات  ـ  منه  االأخــيــر  الف�سل  في  ورد  كما  ـ  الكتاب 

حفظ  على  لالإعانة  والمدر�سين  للوالدين  قّيمة  ون�سائح 

القراآن. كتاب قّيم ومفيد، يتاألف من 96 �سفحة من القطع الكبير.

الكتاب: الجهاد والن�سر في القراآن الكريم.

النا�سر: جمعية القراآن الكريم لاإر�ساد والت�جيه.

التي  واالآيــات  العناوين  من  الكثير  عن  الكتاب  يتحدث 

االآيات  وُرتبت  الكريم.  القراآن  والن�سر في  بالجهاد  ترتبط 

الم�سحف  فــي  الترتيب  بح�سب  بالمو�سوع  تتعلق  الــتــي 

ال�سريف، ابتداًء من »�سورة البقرة« وانتهاء بـ«�سورة الن�سر«، 

وُجعلت كمادة للتدري�س. فيما اختير في الكتاب اأربعة ع�سر 

در�سًا جرى ترتيبها بح�سب التدرج التاريخي الجهادي الذي 

اإلى اآخر  اأمٍر واأذٍن بالجهاد  اأول  P من  عا�سه ر�سول اهلل 

.P حملة ع�سكرية قادها

يقع الكتاب في 225 �سفحة من الحجم الكبير.

اإعداد: هيئة التحرير
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بأقالمكم

ج����راح����ات ق��ان��ا

ـــــك  ـــــراح ـــــا لـــمـــلـــمـــي ج ـــــان ق

ــــــــك  ــــــــوع وكــــــفــــــكــــــفــــــي دم

ـــكـــت  ـــس ـــ� ــــدك لـــــــن ي ــــي ــــس ــــ� ف

ـــــــد الــــــطــــــغــــــاة ــــــــــن كـــــــي ع

ــبــت  ــن الـــ�ـــســـوق لـــلـــ�ـــســـهـــادة ي

فـــــــي قــــــلــــــوب كـــــــل االأبـــــــــــاة

دمـــــــــــــك كـــــــــــــان يــــ�ــــســــيــــل 

ــــل  ــــحــــي ــــت ــــس ــــ� وحـــــــقـــــــنـــــــه م

ــــــــه  فـــــــــــالـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــم كــــــــل

فــــــــــــي �ــــــــســــــــبــــــــات طــــــــويــــــــل 

تــــــــحــــــــزنــــــــي  ال  ــــــــــــا  ــــــــــــان ق

جـــــــــــرحـــــــــــك قـــــــــــــد اآلـــــــمـــــــنـــــــا

ــــــك قـــــــــد اأفـــــجـــــعـــــنـــــا ــــــاب ومــــــ�ــــــس

ـــــــدمـــــــع  ـــــــن ت ولــــــــــــــو األـــــــــــــــــف عـــــــي

ــــع  ــــم ــــس ــــ� ت اأذن  األــــــــــــــــف  ولـــــــــــــو 

ـــــــــــركـــــــــــع  ن لــــــــــــــــن  ال  ال  ال 

ح�������������������������������وراء م�����������������ش��������ط��������ف��������ى زه���������������������وي 

عروسة الجنوب
قــــــومــــــي قــــــانــــــا مـــــــن تـــــحـــــت الــــــركــــــام

ــــــي نـــيـــ�ـــســـان ـــــي فـــــالـــــجـــــرح عــــــــاد ف ـــــوم ق

نــــ�ــــســــيــــان واأي  دمـــــــــــــوع  اأي  فـــــــــــــاأي 

االأقـــــــحـــــــوان ـــــــــرة  زه يــــــا  نــــنــــ�ــــســــاك  لــــــن  ال 

ــــــت الـــــــريـــــــحـــــــان ــــــب ــــــن ــــــــــــــك ي ــــــــــــــذا دم ه

ــــان ــــك ويـــــ�ـــــســـــنـــــع الـــــنـــــ�ـــــســـــر فــــــــي كــــــــل م

ــــــــــــنــــــــــــان ــــــــــــب هــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــي ل

ـــــــــــــحـــــــــــــان ـــــــــــــن االأل ـــــــــــــي ـــــــــا اأن عـــــــــزفـــــــــن

ــــــــمــــــــان ـــــــا اأر�ـــــــــــــس الـــــطـــــهـــــر واالإي ـــــــك ي ل

ـــب لــــه عــــنــــوان؟ ـــقـــل فـــكـــيـــف نــنــ�ــســى مــــن ال

اأيـــــــــــــــن اأيـــــــــــــــن حـــــــــق االإنــــــــ�ــــــــســــــــان؟

االآن؟ حــــتــــى  ــــم  ــــال ــــع ال �ـــســـمـــيـــر  اأيــــــــن 

قانا لــــِك  الــــثــــاأُر  زال  مـــا  اأَوتــــــدريــــــن؟ 

فـــاأطـــفـــالـــك اأ�ـــســـعـــلـــوا نـــــار االأ�ـــســـجـــان

يــا عــرو�ــســة الــجــنــوب يــا اأجــمــل الجنان

الحطام مـــن  يــــدك  وارفــــعــــي  قـــومـــي 

فــــــــَدُم �ـــســـغـــارك ودمـــــــع اأمـــهـــاتـــك

اأيــــقــــظــــا فـــــي الـــــــــروح الـــعـــنـــفـــوان

يبكي  طـــــيـــــرًا  لــــنــــا  و�ـــســـتـــبـــقـــيـــن 

�ــــــســــــامــــــتــــــًا عــــــلــــــى االأفــــــــنــــــــان

ــالم االأق ويك�سر  الحرية،  ــم  األ يغرد 

نـــــــــــــــــــــــــــــــــاٌر وحـــــــــــــــــرمـــــــــــــــــان

فــــــــــــ�ــــــــــــســــــــــــواد الـــــــــــــدخـــــــــــــان

يــــــــــغــــــــــطــــــــــي االأكــــــــــــــــــــــــــــــــــوان

ولكن ال، فاأنت ت�ستحقين اأكاليل بل تيجان

الزمان قدم  منذ  قبورك  على  تو�سع 

الظالم يلعن  نبرا�سًا  لنا  و�ستبقين 

ــق مــــن دمـــــك عــبــيــر الــ�ــســالم ــب ــع ــي ل

فاطمة اإبراهيم حمود
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تمطر  ذكــراك  مع  اإليك؟  الرحيل  وقــت  يحن  األــم  لنلتقي؟  االأوان  اآن  اأمــا 

االأحزان، تعبر وديان االأحبة.

هل هاللك يا علي بفخر مبت�سم يعلو الن�سيم يب�سر بموعد جديد. كل العيون 

اأيام ب�سرًا فقد غدت ال�سنين  بكت لفقدك كل ال�سفاه غنت الأجلك. زغردي يا 

غفوة.

لك منا األف �سالم وتحية ن�سمو ونحيا بك يا علي قد �سما التاريخ بك عزًا 

وفخرًا.

ريما المو�شوي

وإلى لقاء...
مهداة اإلى ال�ّسهيد الم�سّ�ر علي عبا�ص الم��س�ي )هال(

رجال اهلل
ـــد الـــــغـــــزاِة ـــي ـــجـــا لــــبــــنــــاُن مـــــن ك وعـــــــــــاد مــــــــنــــــــارًة لــــلــــمــــكــــرمــــاِتن

ــــــكــــــوِن اأّيـــــــــــــــَدُه بــنــ�ــســٍر ــــــــــُه ال ـــــــــاِةاإل ب
ُ
ـــِل واالأ ـــس ـــوا� ـــب ـــــــدي ال عـــلـــى اأي

ـــا ـــاأحـــي ـــــن فـــــــرح ف ــر اأحـــلـــى االأمـــنـــيـــاتبــــكــــى تـــــمـــــوز م ــ�ــس ــن بـــدمـــع ال

تـــجـــّلـــت اأنــــــــــــــــوار  اهلل  ــاترجـــــــــــال  ــك ــال ــح و�ـــســـعـــت فــــي الـــلـــيـــالـــي ال

لـــكـــّنـــا ـــــــوالهـــــــم  ل اهلل  ـــاِترجــــــــــــال  ـــت ـــ�ـــسّ ــــي دهـــالـــيـــز ال عـــبـــيـــدًا ف

الـــتـــ�ـــســـدي عـــــنـــــوان  اهلل  الطغاةرجــــــــال  زمــــن  ـــي  ف ـــحـــّق  ال و�ــــســــوُت 

بعهٍد ــــوا  خــــان مــــا  االأحــــــــــرار  ـــاتهــــم  ـــري ـــمـــغ ال اأمــــــــــام  ـــــوا  وهـــــن وال 

ــهــم اأ�ــــســــودًا ــرف ــع والت�سحياتخـــطـــوُط الـــنـــار ت الــــوغــــى  بـــ�ـــســـاحـــات 

ــد ــي ـــب عــن ـــد الـــنـــائـــبـــاتغـــــبـــــار نـــعـــالـــهـــم غـــ�ـــس ــــــــــّدرب عـــن يـــثـــيـــر ال

ــواقــي ــهــفــو الــ�ــسّ ـــــى خــطــواتــهــم ت ـــفـــالةاإل ـــاق الــــزنــــابــــق فــــي ال ـــت ـــس ـــ� وت

ـــــون واالآفـــــــــــــــــــاق عـــيـــن ـــــي ـــــوب ـــاتجـــــن ـــي ـــس ـــرا� ـــال ال ـــجـــب ـــال تـــــراهـــــم ك

ـــــان ـــــوا مـــــن زم ـــــان ــــمــــدى بــالــمــعــجــزاتحـــ�ـــســـيـــنـــيـــون ك يـــحـــيـــطـــون ال

خ�سوعًا ــوا  ــرف ع ــا  م ــوت  ــم ال الحياةاأحـــبـــوا  اأجـــــل  مـــن  ـــمـــوت  ال اأحــــبــــوا 

الحاج ح�شين العبد
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بأقالمكم

اِر الــــــــــــــزوَّ اآخــــــــــر  ــــريــــحــــي  �ــــس زوري 

مق�سدًا الــــرخــــامــــة،  قـــــرب  ــــري،  وتــــخــــيَّ

ــمــا ـــور فــربَّ ـــب ـــق ـــي اإلــــــى �ــســمــت ال ـــغ وا�ـــس

ــــدود، مـــرابـــٌط ــــح قـــبـــري هـــنـــاك، عــلــى ال

ــــلــــي هـــــــول الــــجــــريــــمــــة وار�ــــســــمــــي وتــــمــــثَّ

اأمــــتــــي “ماآثر”  ـــــن  ع ـــنـــي  ـــخـــبـــري ت ال 

ـــٍر ـــائ ث “حماقة”  عـــــن  ـــي  ـــن ـــي ث ـــدِّ ح بـــــل 

ـــواجـــبـــي ب ـــيـــت  قـــ�ـــس ـــــــــي  اإن تــــحــــزنــــي  ال 

ـــًا ـــي عـــال ــــــك  ــــــس راأ� ولــــيــــبــــق  تــــحــــزنــــي  ال 

ــي ــت ــل ــع ف عــــــن  نـــــــادمـــــــًا  تـــحـــ�ـــســـبـــيـــنـــي  ال 

ل معطَّ فــالــكــالم  تــ�ــســمــعــونــنــي؟  هـــل 

هذا الذي من اأجله �سقط العديد

ال �سعب يحتقر الدماء �سراحة

ال �سعب يحفر في جذور �سياجه!

قريرة تــنــام  اأن  الأمـــي  قــولــوا 

ق�سيَّتي عيون  في  و�سيٌم  فاأنا 

ال �سيء ينق�سني هنا ف�سحابتي

بيننا رفـــاٌق ال حــواجــز  حــولــي 

بــهــكــذا عـــر�ـــسٍ وال ــوع  ــدم ــل ل ال 

اأر�سه مــ�ــســاحــة  مــن  ــر  ــب اأك لــبــنــان 

ـــــٌة نـــحـــن اقـــتـــحـــمـــنـــا، والـــو�ـــســـيـــلـــة راي

ــــه ــــل ــــي ودل اأتـــــــــــى  بـــــــل  اآٍت  ــــر  ــــ�ــــس ــــن ال

اإلـــــى مـــجـــرى الــحــيــاة وفــــي يديك عـــــودي 

ـــْب ــهــيــد ولـــــم ُتـــ�ـــسَ ــس ــ� ــت عـــلـــى قـــبـــر ال ــت ــب ن

ـــد قـــ�ـــســـيـــدة ـــي ـــه ـــس ـــ� ــــب ال بـــــدمـــــائـــــه كــــت

ــــــه ـــاء دروب ـــق ـــس فـــالـــعـــمـــر اأقــــ�ــــســــر مـــــن �

ــــــن اأغـــــــــــــادر حــ�ــســنــه ــــــي ل ــــــراب هــــــــذا ت

ـــــــذرى ـــــــوق ال ـــب مـــــجـــــده ف ـــت ـــك لــــبــــنــــان ي

مـــنـــيـــتـــي اأخـــــــــــــال  ال  ــــٌد  ــــهــــي ــــس � واأنـــــــــــــا 

ــــوا و�ــــســــيــــمــــًا كـــــــلَّ طــــفــــل يـــقـــتـــدي ــــمُّ ــــس �

ـــن �ـــســـراكـــة ـــي ـــس ـــحـــ� ـــى وال ـــس ـــ� فـــــاأنـــــا وعـــي

ــــــــارة عـــكـــ�ـــس الــــهــــوى ــــري ت ــــج ـــــح ت ـــــري ال

ــهــا اأزهــــــــاري ــعــ�ــس ــــــــــوروَد فــب وا�ـــســـقـــي ال

ــــار ــــذك ــــت ــــي بــــطــــفــــولــــة ال ــــس ــــ� ــــاأن ــــت ــــس وا�

ــــــــــــوارَد االأفـــــكـــــار ــــوُن ت ــــك ــــس ــــ� ــــغــــنــــي ال ُي

ــــة االأبــــــــــــرار ـــــار الـــــجـــــنـــــوب مــــحــــجَّ �ـــــس

ــــار بــــالــــحــــرف حــــقــــد عـــ�ـــســـابـــة الــــكــــفَّ

ــــجــــار ــــت ــــُت دعـــــــايـــــــة ال ــــم ــــئ ــــس ــــقــــد � فــــل

ار ـــــرُة الـــــــثـــــــوَّ ـــــي ـــــس تــــحــــيــــي عـــــظـــــامـــــي �

فـــــحـــــذار مـــــن يـــــاأ�ـــــس الـــنـــفـــو�ـــس حـــــذار

ـــــة الــــمــــغــــوار ـــــمـــــوت مـــــدخـــــل جـــــنَّ فـــــال

هـــــــــذا طـــــريـــــقـــــي والــــــخــــــيــــــار خـــــيـــــاري

ـــي، فـــاقـــتـــفـــوا اآثــــــاري ـــق هـــــذا طـــري

مــــن الـــــرمـــــاح كـــغـــابـــة مــــن نـــار

الـــــــدوالر ثـــقـــافـــة  رهــــيــــن  اإالَّ 

ـــــا نــعــيــ�ــس غـــرائـــب االأقـــــدار اإنَّ

بثاري ــذت  اأخ قد  تندبوني،  ال 

ـــــي دائـــــم االأنــــــوار ـــون ربِّ وعـــي

ــار قــلــٌم و�ــســيــٌف: خــيــرة االأخــي

وال�سم�س تحجز قبرها بجواري

ُة غــيــبــة االأقـــمـــار تــبــكــي الـــمـــجـــرَّ

ـــار ـــــــوى مــــن االإعـــ�ـــس ورجــــالــــه اأق

ــــَكــــَر االأعــــــــــــداء خـــلـــف جـــــدار وتــــعــــ�ــــسْ

ــــطــــار ــــي �ـــســـائـــر االأق ـــدى ف ـــس ـــ� حـــ�ـــســـن ال

ار ـــــــــوَّ ـــــــــن ـــــــــن زهـــــــــــــــرة ال ـــــــٌة م بـــــــقـــــــيَّ

مـــــثـــــل الــــــعــــــقــــــول، بـــــلـــــوثـــــة االأعـــــــمـــــــار

ـــــار ـــــع ـــــس ـــــَر جـــــــــــدول االأ� ـــــجَّ ـــــف مــــنــــهــــا ت

ومــــــــــداه اأطــــــــــول مـــــن مـــــــدى االأ�ــــــســــــرار

ـــعـــاري ـــس ـــ� ـــًا ل ـــ�ـــس ـــخـــل ــــــًا ومـــــيـــــتـــــًا م حــــــيَّ

االأوكـــــــــار فـــــي  “العقالء”  فـــلـــيـــاأمـــن 

ــــاري ــــب تـــنـــهـــي حـــ�ـــســـوري فـــانـــ�ـــســـروا اأخ

ار ـــــدر الـــــــكـــــــرَّ ـــــحـــــي ـــــل الــــــبــــــلــــــوغ ب ـــــب ق

ــــى االأ�ـــــــســـــــرار بـــــدمـــــائـــــنـــــا  فــــــْزنــــــا عــــل

ـــــحـــــار وتـــــــكـــــــون اأخـــــــــــــرى رغــــــبــــــة الـــــبَّ

خيرة األخيار
مهداة اإلى ال�سيخ ال�سهيد و�سيم �سريف �سريف

ح�سين �سريف
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بريد القراء

* ما اأجمل اأن يمر الإن�سان بعينه على اأ�سطر يط�ل النظر فيها وي�ستغرق العقل 
“بقية  اأن يق�ل  اإل  في معانيها، فيعرف عندها قيمة ما يقراأ؟! ول ي�سعه 

اهلل خير لكم اإن كنتم م�ؤمنين” وال�سام.

محمد اأحمد حب اهلل

ق اإليها، ب�ركت جه�دكم  * اأ�سكر المجلَّة على هذه المعل�مات القيَّمة التي تتطرَّ
م والزدهار. واإلى مزيد من التقدُّ

ح�شين �شبحي النمر

�ق من قلب �سغير مفعم بالحب والتقدير وال�فاء  رة بن�سيم ال�سَّ * تحيَّة معطَّ
 � ق�اها  بكل   � ت�اجه  حيث  العربية،  مجتمعاتنا  في  نظيرها  قلَّ  لمجلَّة 

جهدكم  على  ف�سكرًا  �سبابنا،  على  الغرب  ي�سنها  التي  الثقافية  التحّديات 

المت�ا�سل لت�عية ال�سباب.

زهراء ح�شين مظلوم

ة فخرًا، ذخرًا ومعينًا ل ين�سب. * ن�سكر لكم جه�دكم وعطاءاتكم، ُدمتم لاأمَّ
زهراء ح�شن الهب�ش

القراء األعزاء:
 يو�سف ح�سين �سرور

 محمد �سامي مروة

 عماد كمال �سرور

 �سكينة يو�سف ق�سمر

 حبيب محمد دقماق

 ح�سين قا�سم عالء الدين

 عناية علي العنقوني

 زينب اأحمد

هيام محمد �سحيمي

والماحظات  المقترحات  بدرا�سة  ونعدكم  اهتمامكم،  لكم  ن�سكر 

التي  وثقتكم  متابعتكم  مدى  عن  تعبر  والتي  ر�سائلكم،  في  وردت  التي 

نعتز بها، مع التمنيات باأن تبق�ا من قراء المجلة على الدوام.
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واحة المجلة

عجبًا

جحا: ما هو اليوم؟ ال�سبت اأم االأحد؟

الرجل: بل االثنين.

جحا: عجيب االإثنين معًا!!

دع�ى كاذبة!

الل�س: اأنا بريء يا �سيدي القا�سي.

وقد  بــريء  اإنــك  تقول  كيف  القا�سي: 

راآك �ساحب المنزل واأنت ت�سرق النقود من 

الخزانة؟!

كان  لقد  �سيدي،  يا  يكذب  اإنــه  الل�س: 

نائمًا.

الرضا بقضاء اهلل:
في الحديث اأن النبي مو�سى Q قال هلل تعالى : اأرني اأحب خلقك اإليك واأكثرهم 

لك عبادة، فاأمره اهلل تعالى اأن ينتهي اإلى قرية على �ساحل البحر، واأخبره اأنه �سيجده في 

مكان، فوقع على رجل مجذوم مقعد اأبر�س ي�سبح اهلل تعالى. فقال مو�سى: يا جبرائيل: 

اأين الرجل الذي �ساألت ربي اأن يريني اإياه؟ فقال جبرئيل: هو يا كليم اهلل هذا. فقال: 

يا جبرئيل، اإني كنت اأحب اأن اأراه �سوامًا قوامًا! فقال جبرئيل: هذا اأحب اإلى اهلل تعالى 

فاأ�سار  يقول:  ما  فا�سمع  كريمتيه،  باإذهاب  مرت 
ُ
اأ وقد  ام،  والقوَّ وام  ال�سَّ من  له  واأعبد 

جبرئيل اإلى عينيه ف�سالتا على خديه، فقال: متعتني بهما حيث �سئت، و�سلبتني اإّياهما 

حيث �سئت، واأبقيت لي فيك طول االأمل يا بار يا و�سول، فقال له مو�سى: يا عبد اعلمه، 

اإني رجل مجاب الدعوة، فاإن اأحببت اأن اأدعو لك تعالى يرد عليك ما ذهب من جوارحك 

ويبريك من العلة فعلت، فقال: ال اأريد �سيئًا من ذلك، اختياره لي اأحبُّ اإليَّ من اختياري 

لنف�سي، فقال له مو�سى: �سمعتك تقول: يا بار يا و�سول، ما هذا البر وال�سلة الوا�سالن 

اإليك من ربك؟ فقال: ما اأحد في هذا البلد يعبده غيري، فراح متعجبًا وقال: هذا اأعبد 

اأهل الدنيا!

م�ستدرك �سفينة البحار، ج 4، �ص151.
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ــكــة  ــب ــس ــ� داخـــــــل ال

اإن  حــــروف  مــجــمــوعــة 

جمعتها ورتبتها تح�سل 

االأئمة  الأحــد  قــول  على 

 Qحرفًا و ويبقى 12 

على  تح�سل  رتبتها  اإن 

ا�سم القائل.

1 ـ مجاهد.
2 ـ مات.

3 ـ مخل�س.

4 ـ عز ورفعة.
اأ�ـــســـمـــاء  مــــن  ـ   5

.Oال�سيدة زينب

واأااةكئـالمع

لنلءام�سلام�س

يلذاىلاإ�سععي

لاهـل    لهـة

ةلبفبيغتىاا

 �سا�سلةعمجلا

مماةا اتناك

ن�سلقلمالقاأم

دي�سوجفح�سولم

 ولاآمالاإاإان

اإمالعنوبتكي

ذQةهة�سيمخلا

ايبنلاتلزنم

ةينغمدامع

ةميمدربدي

جزاامهنفد

نج�سالماعا

يافرمال

اانبا�سهلا

نلجاتريم

حرمني�سم

بيجاهحاون

رفنرمعنق

»من القائل؟«

جدول »حل الكلمات املتقاطعة«

»الكلمة املفق�دة«

اأكتب اأجوبة التحديدات المدونة اأدناه اأفقيًا، 

لتح�سل على الكلمة المفقودة ـ وهي ا�سم �سورة 

في   -  Qالح�سين بــ�ــســورة  ُتــعــرف  قــراآنــيــة 

الخانات العمودية الملونة.
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واحة المجلة

اإعداد: في�سل الأ�سمر

جدول »الكلمات املتقاطعة«

اأفقياً:

1 - اإحدى �شور القراآن الكريم. 

2 - دولة افريقية � �شائل يكون في الج�شم.

3 - قطع - �شبغهما. 

4 - دولة افريقية - بنك.

5 - اأتوجع - تندم.

6 - دولة اأوروبية.

7 - باكيان على الميت ومعددان مناقبه - عد 

واأح�شى.

8 - نبع ماء - حرفان مت�شابهان - حّرك.

9 - حزن - للتعريف - اإ�شم مذكر.

10 - عا�شمة عربية - �شمير مت�شل.

عمودياً:

– �شمير  ال��ك��ري��م  ال���ق���راآن  ���ش��ور  اإح����دى   - 1

مت�شل. 

2 - دولة عربية – اأفعل.

3 - �شرب الماء دفعة واحدة – نهتف.

4 – ح�شولي على ال�شيء - دولة عربية.

5 - دولة اأوروبية – للنهي.

6 - ظرف مكان - دولة عربية.

7 - متخيلون – عام.

8 – قنديل. 

9 - منزل - من النباتات العطرية.

10 - كثير - هرب -  اإحترما.

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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فالااورظناا

يفاإلهللاوال

هـيفماوهـامع�س

اناأتليتفQما

يتدرددزاإتيد

قظبفنرينورف

لررليىلهـلجي

يالواتاآاىعن

لاهـنمنكا�سلا

اهـنممعجفتوا

نماآلايواثلا

امنيدهـازلاع

رظناهـنعلىلاإ

اأجوبة م�سابقة 

العدد 209

1 ـ اأ(- خطاأ.

ب(- �سح.

ج(- �سح.

.Oللزهراء P2 ـ اأ(- النبي

.Qب(- النبي داوود

.Oج(- الزهراء

3 ـ اأ(- الحرية والكرامة.

ب(- الكيان ال�سهيوني.

ج(- ريغان.

4 ـ اأ(- 500 األف زائر.

ب(- لي�ست.

ج(- اإبراهيم.

5 ـ اأ(- ابن الوردي.

ب(- اإبراهيم.

ج(- الحاج خليل.

6 ـ ب(- الغايات ال�سامية.

7 ـ ج(-الموت.

8 ـ البطالة المقنعة.

9 ـ �س 50

10 ـ اأ(- ال�سبر.

ب(- داعيًا بل�سانه.

ج(- فطرته طّيبة اأو ال يمل.

حل »من القائل؟« يف العدد 210

فيها،  الــزاهــديــن  نظر  الــدنــيــا  اإلـــى  ــروا  ــظ »ان

ال�سادفين عنها، فاإنَّها و اهلل عّما قليل ُتزيل الثاوي 

تولَّى  ما  يرجع  ال  االآمــن،  المترف  ُتفجع  و  ال�ساكن 

منها فاأدبر، وال ُيدرى ما هو اآٍت منها فُينتظر«

 ،Q الإمام علي

نهج الباغة، ج1، �ص 197.

حل »الكلمة املفق�دة؟« يف العدد 210

ماألاديع

ني�ساي

حرف

زاح

رفم

نميلا

يقول�سلا
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اآخر الكام

كانت اأقدامهما المتثاقلة تحفر خطواتها على اإ�سفلت الطريق ببطء �سديد، وهي تحكي 

ووهن  العظام،  ورقَة  النظر،  و�سعف  ال�سحة،  ذوبان  طياته  في  يكتنف  ثمانيني  عمر  عن 

االأع�ساب، وجمود الحركة، وخمود الطاقة، وتال�سي الن�ساط.

 كانا يم�سيان جنبًا اإلى جنب، يتعكزان على بع�سهما، ي�سبقها ب�سع خطوات   فيتوقف 

منتظرًا لو�سولها، يتعب فتقف معه برهة ل�سحذ الهمة من جديد، يومئ لها باال�ستعجال وهو 

التوقف  بطلب  المقبلة  ال�سيارة  ل�سائق  وحا�سمة  �سريحة  اإ�سارة  في  المرتجفة  ذراعه  يمّد 

فورًا ليتمكنا من قطع الطريق، يجف ريقه فينت�سل من جعبته  قنينة الماء ليعب منها ح�سته 

ويوافيها بها لالرتواء بجرعة تبث فيهما وم�سة من العزم واالنطالق.

يكمالن الم�سير في م�سوارهما  المتاأني الذي ال ينطق عن وجهته وهدفه، لكن التوقع 

يف�سي باأنهما قد يكونان ذاهبين لزيارة اأوالدهما اأو اأقربائهما، اأو لمراجعة للطبيب،  اأو ربما 

اأراداه مجرد  نزهة في الهواء الطلق لتن�سق روح الحياة قبل اأن يقتن�سها منهما االأجل، وقد 

اأراداه كما يبدو �سيرًا على االأقدام، وعن  ق�سد وت�سميم.

م�سهد تعبيري رائع �سعرت بقوة تاأثيره واأنا اأتابع طيفهما قبل اأن يغيبا عن ناظري لدى 

و�سولهما اإلى نهاية ال�سارع. م�سهد يوؤجج حرارة ال�سعور بقيمة دفء الحياة  الم�ستركة بين 

االأزواج، وعبق المحبة، وعظمة المودة وال�سكينة واالأن�س في القلوب التي تتاآلف، والعيون التي 

اأفراحه  تت�سابك طيلة عمر بحاله، مقت�سمة حلوه ومرهن، متلقفة  التي  واالأيــادي   تتالقى، 

واأحزانه، متخطية كل العقبات والم�ساعب للو�سول اإلى خاتمة مر�سية، اإن لم نقل �سعيدة.

م�سهد فيه اأمثولة وعبرة لكل االأزواج الذين ما زالوا في بداية اأو منت�سف الطريق، لكن  

ت�سج اأفواههم بال�سكوى والتذمر، اأو تن�سح قلوبهم بالنقمة والق�سوة، وقد  �سّرعوا عتباتهم 

للم�ساكل والخالفات،  واأرخوا العنان الأنف�سهم لتغليب �سلطة  االأنانية، وحفروا باأيديهم هوة 

البعد والنفور،  ور�سموا اأ�سوارًا من اأ�سواك جارحة، تمزق حبائل الوفاق، وتدمي عيون االأمل 

البراقة، و تخطف من اإ�سراقتها ومي�س الحب والحنان، وتغرقها في بحور االألم والفراق.

وتدثروا  والرحمة،  الحب  اأح�سان  اإلى  عودوا  اأن  لالأزواج  �سارخة  بدعوة  ينطق  م�سهد 

بلبا�س ال�سكينة والمودة، وتفيئوا بظالل االأن�س، و�سّرعوا قلوبكم الإ�سراقة االأمل التي تتك�سر 

عند اأبوابها األوان الم�ساكل والنزاعات.

وتذكروا دائما اأن ال �سيء ي�ستحق اأن ندمر من اأجله حياة بنيناها.. واأن هذه الحياة لن 

نعي�سها مرتين.  

م�سهد موؤثر

اإيفا عل�ية نا�سر الدين


