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ويٌل للَك�َسَبة من الَكَتَبة..

هوى  خلف  املن�ساقة  لالأقالم  ويٌل 

املال الفَتّان..

ويٌل للمداد امل�سفوح على مذبح هوى 

لطان.. ال�ُسّ

ُتنرث  اٍب  كَذّ ويٌل..ملدائح  ويٌل..ثَمّ 

اإيقاع  على  قية  كالُرّ جهراً،  �سّراً، 

تهليل  وو�ْسط  َيبة  ال�َسّ »تاأمني« 

َبّان.. ال�ُسّ

بدم  تعبُث  اأقالٍم  لها..من  الويُل 

 بالآمال وي�سيُع بني 
ُ
الأطفال..تهزاأ

حروفها اأغلى الأوطان..

م�سكوٍن  حمربٍة  لها..من  الويُل 

املال.. املال..بع�سق  بحِبّ  �ساحُبها 

وحِبّ  الَنّبِيّ  اِتّباع  ح�ساب  على  حَتّى 

الآل..واآيات القراآن.

���ج���اَه  ��ع��ُة اِتّ ت���ه���رُع ال��ط��اق��ات ال��م�����س��ِيّ

م�سبوٍق  غير  ج��دٍّ  في  طريقها..تت�سابُق 

الموكلة..ع�سى  ��ة  ب��ال��م��ه��َمّ ��ه��و���ض  ل��ل��ُنّ

�ساحب  ول��ع��َلّ  ير�سى،  يادة  ال�ِسّ �ساحُب 

مِوّ ير�سى. ال�ُسّ

انتظاٍم..باِتّجاٍه  في  الأقالم  ت�سطُفّ 

����ة..ظ����ه����وٌر غير  م��ع��اك�����ٍض ل��ق�����س��اي��ا الأَمّ
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معهود ُيعلن نيابًة عن المقهورين نهاية 

ُيعلن  دين،  الم�سَرّ ونيابًة عن  ق�سَيّتهم.. 

اإم�ساء القرارات الجائرة.

لقول  المن�سوبة  المنابر  على  اأ�سٌف 

لن�سرة  الأم����واُل  لها  المر�سودِة  ال��ح��ّق، 

��اق��ات ل�سون  ال��َطّ خ��رِة لها  ال��م��َدّ ال��ح��ّق، 

الكلمة..تهوي  مل وجمع  ال�َسّ الحّق، ولِمّ 

ا  مَمّ باأق�سى  ال��ح��ِقّ  متن  على  ب�سياطها 

يواجهه به الأعداء.

الخيبة  بمرارات  المدفوعُة  الأق��الم 

اأ�سحابها  اأح������الم  ارت����ط����اِم  وح�������س���راِت 

د اأوه����ام اأرب��اب��ه��ا، جهاًل  ب��ال��واق��ع..وت��ب��ُدّ

م�����ان ال��م��ح��ك��وم��ة اإل����ى  ب���م���ع���ادلت ال�����َزّ

الأ�سوِل والجذور، والنطالق منها نحو 

��ت��ي عبثاً  اَلّ الآم����ال ال���ع���را����ض،..الأق���الم 

َج��ِه��َد َح��َم��لَ��ُت��ه��ا ِل�����َس��ْوِق ال��ع��وام��ل خالَف 

اأم�سهم.. خ�سوم  مواجهة  في  ��روِف  ال��ُظّ

ق�ساياهم.. اأم�سهم..على  على  ف��ارت��ّدوا 

تجهُد  ع��وام��َل  تهم..لي�سبحوا  اأَمّ على 

في �سبيِل تحكيم �سرائع اأعداء اأم�سهم..

مان..ولت�سبَح  الَزّ ه����ذا  ف���ي  ���س��ادِت��ه��م 

الحَيّة عراقيل  وقواها  وق�ساياها  ��ُة  الأَمّ

ِق الآم��اِل وازدهاِر  � اأمام تحُقّ � في عرفها 

القلوِب العامرِة بال�ستالب..

في  المنهمكة  الأدم���غ���ة  ع��ل��ى  اأ����س���ٌف 

من  الأع��ذار  وا�ستجداء  رات  المبِرّ �سحذ 

وهنها و�سعفها..بل، من انعدام واقعَيّتها 

ووهمها..

اأ�سٌف على ارتداد الُنّفو�ض اَلّتي كانت 

ة وق�ساياها  ًة ُتفاخر ِبَحْمِل هموم الأَمّ اأبَيّ

الكبرى..اَلّتي كانت ُت�سيُل مداد اأقالِمها 

المقاومة،  وق�����س��اي��ا  لفل�سطين  ن�����س��رًة 

الآتي  اآف��اق  وتر�سُم  اآمالها  َتْنزُف  وكانت 

فحات وفوق  ال�َسّ اأَيّامها على �سدور  من 

ات الهجوم على الأعداء. من�َسّ

اأ�سٌف اأ�سُدّ واأكبُر حين ندرُك اأَنّ هذه 

الُنّفو�ض لم ترتّد عن ق�ساياها وقناعاتها 

اإِْلباً  لت�سبح  عليها  انقلبت  ب��ل  فح�سب، 

ولُتزرَي  الأم�ض،  �سات  مقَدّ على  ها  لعدِوّ

الِدماء الم�سفوحة في �سبيل  كَلّ هاتيك 

�سيد  الَرّ لت�ستهلك  ب��ل  ال��ق�����س��اي��ا،  ت��ل��ك 

ماء  ة لتلك الِدّ المحفوظ في ذاكرة الأَمّ

في �سبيل خذلن هذه الق�سايا..

الموؤ�سف اأكثر اأَنّ هوؤلء بداأوا يكتبون 

ون  ويخُطّ وبفعلهم،  المجاهدين  بعرق 

هداء �سكوك الِتّهام وفرمانات  بدماء ال�ُسّ

ي�سوغون  والَتّوهين...واأخذوا  الَتّخوين 

يوخ  وال�ُسّ الأط���ف���ال  م��ن  ل  ال���ُع���َزّ ب��دم��اء 

لهم..وبياناِت  الإدان���ة  ق���راراِت  والِنّ�ساء 

باأ�سالء  ير�سمون  بهم..وباتوا  الَتّ�سكيك 

الأبرياء �سورَة الم�ستقبِل المزعوِم ن�سراً 

ل�سادِتهم .. اأعدائنا..

ح���ا����س���ره، ما�سيه  ب����اع  ل��م��ن  ت��ع�����س��اً 

وال��م�����س��ت��ق��ب��ل ب��ح��ف��ن��ة م���ن الأ����س���ف���ر اأو 

هو  الخا�سر  اأَنّ  ه��وؤلء  الأبي�ض..وليعلم 

من تخلَّف عن ق�سايا الحِقّ وخذل اأهله..

واأَنّ الَتّاريخ – مهما حاول �سَنّاع الأوهام 

وبناة الزدهار الواهم باِتّباع المترِبّ�سين، 

فاإَنّه – لن يكتب هوؤلء اإل في �سحيفة 

فاإَنّهم  واإل،  ��ره��م؛  ت��ذَكّ اإذا  الملعونين 

الِنّ�سيان..ولن  زواي��ا  في  ُيركنون  �سوف 

يعلوها  �سوف   اّلتي  ُت�سفر عن وجوههم 

المنتِظِر  الح�ساب  عا�سفِة  �سوى  الغبار 

ريق.. في نهاية الَطّ
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ال�سيخ نعيم قا�سم

 Pالنبي اأدع���ي���ة  اإّن 

من  تقّربنا   Qوالأئمة

ز �سلتنا به،  اهلل تعالى، وتعِزّ

الدنيوية  مطالبنا  ه  وتوِجّ

ع���ل���ى ط����ري����ق ال���ه���داي���ة 

اأدعية  ��ه��ا  اإَنّ وال�ستقامة. 

ه���ادف���ة ب��ال��ط��ل��ب م���ن اهلل 

حالنا  له  ي�سلح  لما  تعالى 

لي�ست  ��ه��ا  ل��ك��َنّ ال��دن��ي��ا،  ف��ي 

د ���س��وؤون دن��ي��وي��ة، اأو  م��ج��َرّ

رغبات مادية، بل هي مزيج 

والتعبير  النف�ش  تربية  من 

في  يرد  ولم  المطالب.  عن 

بدايته  ف��ي  ن�����ش،  ال��دع��اء 

اإَلّ  بينهما،  ما  اأو  نهايته  اأو 

هذا  تحقيق  في  دللته  ولُه 

»م�سباح  ف��ي  ورد  ال��م��زي��ج. 

المتهجد« لل�سيخ الطو�سي ما 

يخت�ش بتعقيب �سالة الظهر 

الدعاء التالي:
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»يا �سامع كل �سوت، يا جامع كل فوت، 

يا بارئ كل نف�ض بعد الموت، يا باعث، يا 

يا  الآلهة،  اإل��ه  يا  ال�سادة،  �سيد  يا  وارث، 

والآخرة،  الدنيا  يا مالك  الجبابرة،  جبار 

يا رب الأرباب، يا ملك الملوك، يا بطا�ض، 

يا ذا البط�ض ال�سديد، يا فعاًل لما يريد، يا 

مح�سي عدد الأنفا�ض ونقل الأقدام، يا من 

ال�سر عنده عالنية، يا مبدئ، يا معيد.

اأ����س���األ���ك ب��ح��ق��ك ع��ل��ى خ��ي��رت��ك من 

على  لهم  اأوجبت  ال��ذي  وبحقهم  خلقك، 

اأن ت�سلي على محمد واأهل بيته،  نف�سك، 

بفكاك  ال�ساعة  ال�ساعة  ع��ل��َيّ  ت��م��َنّ  واأن 

رقبتي من النار، واأنجز لوليك وابن وليك، 

الداعي اإليك باإذنك، واأمينك في خلقك، 

وعينك في عبادك، وحجتك على خلقك، 

اأيده  َوْعَده. اللهم  عليه �سلواتك وبركاتك 

اأ�سحابه،  وقِوّ  عبدك،  وان�سر  بن�سرك، 

�سلطانًا  لدنك  من  لهم  وافتح  و�سِبّرهم، 

ل فرَجه، واأمِكنه من اأعدائك  ن�سيرًا، وعِجّ

.
)1(

واأعداء ر�سولك، يا اأرحم الراحمين«

* بين طّيات الدعاء:
�سفات  ال���دع���اء  م��ط��ل��ع  ي��ذك��ر 

ت�ستمل  تعالى  هلل  عديدة 

�سيء،  لكل  �سماعه  على 

وامتالكه كل �سيء، بيده 

والإحياء  وال��ق��وة  الخلق 

والإم��������ات��������ة وم���ع���رف���ة 

بين  يجمع  وم��ا  ال�سر... 

انح�سار  ال�سفات  هذه 

بيد  �سيء  كل  في  القدرة 

الدنيا  ف��ي  ت��ع��ال��ى،  اهلل 

بال  على  �سيء  يخطر  ل  بحيث  والآخ��رة، 

الب�سرية  خالق  عند  ويجده  اإَلّ  الإن�سان 

وبارئها. اإذًا، عندما نبداأ الدعاء بالطلب 

من اهلل تعالى الذي يملك هذه ال�سفات، 

فنحن نلجاأ اإلى من بيده ملكوت ال�سماوات 

مطالبنا  تلبية  على  القادر  وهو  والأر���ض، 

اإذا اأراد ذلك.

ثم يبداأ ال�سوؤال عن اأربعة اأمور تخدم 

الدنيا  في  والفوز  للنجاح  الإن�سان  م�سار 

والثواب في الآخرة، وهي خطوات �سرورية 

لتقويم حياة الإن�سان واإ�سعادها:

واآل  محمد  ع��ل��ى  ال�����س��الة   �  1
محمد:

كما   Qعلي الموؤمنين  اأمير  ق��ال 

روي عنه: »كل دعاء محجوب من ال�سماء 

. فبداية 
)2(

حتى ُي�سلَّى على محمد واآله«

مفتاح  واآله  محمد  على  بال�سالة  ال�سوؤال 

باآل  الرتباط  على  وتاأكيد  الدعاء،  قبول 

اأ�ساألك  البداية:  كانت  لذا،   .Rالبيت

وبحقهم  خلقك،  من  خيرتك  على  ك  بحِقّ

اأن ت�سلي  نف�سك،  لهم على  اأوجبت  الذي 

على محمد واأهل بيته.

النار: من  النجاة   �  2
ح��ي��ث ال��ح��ي��اة الأب���دي���ة ف��ي يوم 

خال�سة  وه��ي  الح�ساب، 

الدنيا،  ه���ذه  ف��ي  ال��ع��م��ل 

تعالى  اهلل  م��ن  ف��ال��رج��اء 

الأبدية  الخاتمة  تكون  اأن 

النجاة  تكون  واأن  �سعيدة، 

الرحمة  ث��م��رة  ال��ن��ار  م��ن 

الذنوب،  ومغفرة  الإلهية 

وه��������ذه م���ن���ح���ة اإل���ه���ي���ة 

ال�سائلين  للمتقربين منه، 

ال�ساعة  ع��ل��َيّ  ت��م��َنّ  واأن  وع��ط��ائ��ه:  ه  لمِنّ

ال�ساعة، بفكاك رقبتي من النار.

اللجوء اإلى اهلل تعالى 

بالدعاء لتعجيل الفرج 

هو المفتاح الإن�ساني 

للعطاء الرباني بظهور 

الإمام |.
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الفرج: تعجيل   �  3
الحجة  ب��ظ��ه��ور  م����وع����ودون  ن��ح��ن 

ليمالأ  ال���زم���ان،  اآخ����ر  ف��ي  المهدي| 

ظلمًا  ملئت  بعدما  وع��دًل  ق�سطًا  الأر���ض 

الفرج  تعجيل  اإل��ى  بحاجة  ونحن  وج��ورًا، 

والنحراف  والظلم  الف�ساد  من  لنتخل�ض 

بالأمر  مرتبط  الفرج  اأن  وبما  وال�سالل، 

اإلى  اللجوء  ف��اإَنّ  الموعود،  لليوم  الإلهي 

هو  ال��ف��رج  لتعجيل  ب��ال��دع��اء  تعالى  اهلل 

بظهور  الرباني  للعطاء  الإن�ساني  المفتاح 

اهلل  م��ن  الطلب  ك��ان  ول���ذا،  الإمام|. 

الداعي  وليك،  وابن  لوليك  واأنجز  تعالى: 

واأمينك في خلقك، وعينك  باإذنك،  اإليك 

عليه  خلقك،  على  وحجتك  ع��ب��ادك،  في 

اأيده  اللهم  َوْع���َده.  وبركاتك  �سلواتك 

ب��ن�����س��رك، وان�����س��ر ع��ب��دك، وق���ِوّ 

اأ�سحابه، و�سِبّرهم، وافتح لهم 

ن�سيرًا،  �سلطانًا  لدنك  م��ن 

ل فرَجه. وعِجّ

الأعداء: على  الن�سر   �  4
بالمكا�سب  م��رت��ب��ط  ال��م��ط��ل��ب  ه���ذا 

دولة  ب�سيادة  الموؤمنين  لجماعة  الدنيوية 

على  الإيماني  التجاه  وبانت�سار  العدل، 

المناخات  وبتهيئة  والن��ح��راف،  الكفر 

تعالى  اإطار طاعة اهلل  في  الكريم  للعي�ض 

اأعدائك  م��ن  واأم��ِك��ْن��ه  منهجه:  وتطبيق 

واأعداء ر�سولك يا اأرحم الراحمين.

ال��ح��ج��ة  الإم����������ام  دع�������اء   *
للموؤمنين:

لالإمام  من�سوب  اآخ��ر  دع��اء  ف��ي  ورد 

بحاجات  الهتمام  ُيبِيّن  ما  الحجة| 

»اإلهي،  ففيه:  الدنيا،  هذه  في  الموؤمنين 

ب��ح��ِقّ م��ن ن��اج��اك، وب��ح��ِقّ م��ن دع��اك في 

ال��ب��ح��ر وال���ب���ر، ���س��ِلّ ع��ل��ى محمد واآل���ه، 

ل على فقراء الموؤمنين والموؤمنات  وتف�سِّ

بالغنى وال�سعة، وعلى مر�سى الموؤمنين 

والراحة،  وال�سحة  بال�سفاء  والموؤمنات 

والموؤمنات  ال��م��وؤم��ن��ي��ن  اأح���ي���اء  وع���ل���ى 

باللطف والكرامة، وعلى اأمواِت الموؤمنين 

وعلى  وال��رح��م��ة،  بالمغفرة  وال��م��وؤم��ن��ات 

والموؤمنات  ال��م��وؤم��ن��ي��ن  غ��رب��اء 

�سالمين  اأوط��ان��ه��م  اإل���ى  ِد  ب���ال���َرّ

غ��ان��م��ي��ن، ب���ح���ِقّ م��ح��م��ٍد واآل����ه 

.
)3(

اأجمعين«

يعلمنا الإمام الحجة| اأن 

يكون دعاوؤنا لجماعة الموؤمنين، 

الدنيوية، وغفران  يلبي حاجاتهم  بما 

ذنوبهم في الآخرة، وهذا ما ينعك�ض على 

الأنانية،  من  ويخرجهم  منهم،  موؤمن  كل 

والتكافل  التوا�سل  دائ���رة  ف��ي  ويجعلهم 

والتعاون والتما�سك والوحدة.
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. ال�سيخ الطو�سي، م�سباح المتهجد، �ض60 و 61( 1)

. ال�سيخ الطبر�سي، مكارم الأخالق، �ض312( 2)

. ال�سيخ الكفعمي، الم�سباح، �ض306( 3)

الهوام�ش

جماعة  اإط��ار  في  لنف�سك  اأطلب 

ال��م��وؤم��ن��ي��ن، وت���م���َنّ لهم 

ول  لنف�سك،  تتمناه  مما 

ل�سرائح  طلبك  في  �سير 

مختلفة من هذا المجتمع 

البالء  ع��ن��ه��ا  ي��رف��ع  م���ا 

والختبار.

للفقراء  اأط��ل��ب   �  1
والموؤمنات  الموؤمنين  من 

وال�������س���ع���ة في  ال���غ���ن���ى 

ر  قَدّ فاإن  تعالى،  اهلل  بيد  فالرزق  ال��رزق، 

يكون  دعاءك  فلعَلّ  ذلك،  في  م�سلحتهم 

مفتاحًا لعطائهم.

الموؤمنين  لمر�سى  ال�سفاء  اأطلب   �  2
عظيمة،  نعمة  فال�سحة  وال��م��وؤم��ن��ات، 

ُت  َمِر�سْ {َواإَِذا  لل�سفاء،  المانح  هو  واهلل 

حق  وم��ن   )80 )ال�سعراء:  َي�����ْس��ِف��ي��ِن}  َف��ُه��َو 

الموؤمنين والموؤمنات اأن ي�ساألوا اهلل تعالى 

من ف�سله.

لأحياء  والكرامة  اللطف  اأطلب   �  3
الموؤمنين والموؤمنات، فاللطف من اهلل 

تعالى رحمة عظيمة يبتدئها لعباده، 

تترك  واإح�����س��ان  �سخاٌء  وال��ك��رام��ة 

اآثارها في �سعادة الموؤمنين.

والرحمة  المغفرة  اأطلب   �  4
والموؤمنات،  الموؤمنين  لأم��وات 

اأو  ل��وا  ي��ع��ِدّ اأن  بيدهم  يعد  فلم 

اأي  الدنيوية  اأعمالهم  اإلى  ي�سيفوا 

مغفرته  تعالى  اهلل  منحهم  ف��اإذا  �سيء. 

ال�سراط،  ي��ت��ج��اوزون  ف��اإن��ه��م  ورح��م��ت��ه، 

وينالون  ال��ح�����س��اب،  م��ن  وي��ن��ج��ون 

الجنة.

غرباء  رَدّ  اأطلب   �  5
والموؤمنات  ال��م��وؤم��ن��ي��ن 

يعلم  فال  اأوطانهم،  اإل��ى 

ر اهلل تعالى  ق���َدّ اأح���ٌد م��ا 

في  العي�ض  اأن  اإَلّ  للنا�ض، 

والأحبة  الأهل  الوطن مع 

الطماأنينة  اإل����ى  ي�����وؤدي 

وال����راح����ة، خ��ا���س��ة في 

الأجواء الإيمانية التي ل تتوفر في الغربة 

وفي بالد الكفر.

اإَنّ الدعاء توجيٌه نحو الخير وال�سالح 

باأعظم  ج  ُيتَوّ الإن�سان،  حياة  مفردات  في 

الع�سر  ���س��اح��ب  م��ولن��ا  ب��ف��رج  ال��دع��اء 

والزمان)اأرواحنا لتراب مقدمه الفداء(.

يعلمنا الإمام الحجة 

| اأن يكون دعا�ؤنا 

لجماعة الموؤمنين، 

�هذا ما ينعك�س على 

كل موؤمن منهم.

9
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هذا  ف��ي  عي�سه  نتيجة  الإن�����س��ان  اإن 

يقارن  الجارية،  بالعادات  واأن�سه  العالم، 

جميع نعم وكرامات ذلك العالم اأو عذابه 

وخذلنه مع اآلء واآلم هذا العالم الُملكي.

ذلك  ِنَعَمَ  نت�سور  اأن  ن�ستطيع  ل  اإننا 

على  يخطر  ولم  وريحانه،  وَرْوح��ه  العالم 

قلوبنا مثيلها. اإننا ل نتمكن من اأن ندرك 

باأن جرعة من ماء الجنة تحتوي على كل 

لّذة  كل  واأّن  الممكنة،  المنظورة  اللذات 

منها تفترق عن لّذة اأخرى، كما اأن كيفية 

كل لّذة ل ت�سابه اللذات الموجودة هنا.

كثيرة  فهي  ال�سريفة،  الأحاديث  واأما 

الكافي  في  جاء  ما  منها  الباب،  هذا  في 

ال�سريف: »فاإذا اأتى العبُد كبيرة من كبائر 

المعا�سي  �سغار  �سغيرًة من  اأو  المعا�سي 

التي نهى اهلل عَزّ وجَلّ عنها، كان خارجًا 

من الإيمان �ساقطًا عنه ا�سم الإيمان وثابتًا 

عليه ا�سم الإ�سالم، فاإن تاب وا�ستغفر عاد 

 الحديث.
)1(

اإلى دار الإيمان«

ال�سريفة  الأح����ادي����ث  ذك����رت  وق����د 

للموؤمنين مجموعة من الأو�ساف وال�سفات 

يتحلون بها، مثل التوكل والت�سليم والر�سا 

ريب  ول   .
)2(

ونظائرها والرجاء  والخوف 

في اأن من ل يتحلى بها لن يكون من اأهل 

الإيمان، والعلة في عدم التحِلّي بها هي اأن 

العلم والإدراك لم يتحول فينا اإلى اإيمان، 

النبيلة  الأو���س��اف  تلك  فينا  ظهرت  واإل 

والأعمال ال�سالحة، واهلل العالم.

* �سبيل اكت�ساب الإيمان
الإن�سان  على  ات�ساح ذلك، يجب  بعد 

الإيمان،  لكت�ساب  ال�سعي  في  يجتهد  اأن 

واأن يغتنم هذه الأيام المعدودة من عمره 

في هذا العالم لكت�ساب الإيمان وتر�سيخه 

ل  ما  وه��ذا  الثمن.  كان  مهما  القلب،  في 

اأن الإيمان من الكمالت الروحية، التي قلما يدرك  اإعلم 

اأحد حقيقتها النورية، حتى اأن الموؤمنين لن يعرفوا �سيئًا عن 

نورانية اإيمانهم، والكرامات التي تنتظرهم لدى �ساحة قد�سه 

المتعالي، ما داموا في عالم الدنيا وظالم الطبيعة.

10
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اأّول ال�سلوك الإن�ساني،  يمكن ح�سوله في 

ودافعه لكت�ساب  نيته  اأوًل  باأن يخل�ض  اإّل 

ويعّود  الإي��م��ان��ي��ة،  وال��ح��ق��ائ��ق  ال��م��ع��ارف 

� على  � بالتذكير الم�ستمر والتكرار  القلب 

الإخال�ض حتى ي�ستقر فيه.

واإذا عمد في وقت الفراغ من الم�ساغل 

الدنيوية  وال��واردات  والخواطر،  النف�سية 

مثل اأواخر الليل اأو ما بين الطلوعين، اإلى 

الح�سر  �سورة  الأواخ���ر من  الآي��ات  ت��الوة 

المباركة من قوله تعالى: {يا اأيها الذين 

18 من  الآي����ة  وه���ي  ات���ق���وا اهلل}  اآم���ن���وا 

ت�ستمل  اآي��ات  وه��ي   � اآخ��ره��ا  اإل��ى  ال�سورة 

وتت�سمن  النف�ض،  ومحا�سبة  التذكير  على 

واأ�سمائه  اهلل  توحيد  مراتب  اإلى  الإ�سارة 

تالوتها  اإل��ى  عمد  اإذا  نقول   � و�سفاته 

ه القلبي والتدبر فيها، فاإن  مع التوُجّ

المرجو � اإن �ساء اهلل � اأن 

يح�سل على نتائج طيبة، 

تالوة  مع  الحال  وكذلك 

الأذكار ال�سريفة بح�سور 

الذكر  اإلى  فليعمد  قلبي، 

اهلل  اإل  اإل��ه  »ل  ال�سريف 

الأذك���ار  اأف�سل  وه��و    �  «

اأن  فالمرجو   � واأجمعها 

بيده،  تعالى  اهلل  ي��اأخ��ذ 

)ببركة هذا الذكر المبارك(.

* �سلوك طريق الآخرة:
يكون  اأن   � عزيزي  يا   � المحتمل  ومن 

النف�ض  على  �سعبًا  المعاني  بهذه  الأن�ض 

عليها  �سعوبته  وت��زي��د  الأم���ر،  ب��داي��ة  ف��ي 

التي  والنف�سانية،  ال�سيطانية  بالو�ساو�ض 

من  الإن�����س��ان  ف��ي  ال��ي��اأ���ض  لبعث  ت�سعى 

ر له اأَنّ  اإمكانية تحقق تلك المعاني، وت�سِوّ

�سلوك طريق الآخرة وال�سلوك اإلى اهلل اأمٌر 

المعاني  اإّن هذه  له:  فتقول  و�ساق،  عظيٌم 

بل  اأب���دًا،  تنا�سبنا  فال  بالعظماء  خا�سة 

هذه  من  ينفر  جعله  اإل��ى  اأحيانًا  وت�سعى 

و�سيلة  باأية  عنها  ت�سرفه  لكي  المعاني، 

كانت. ولكن على طالب الحق اأن يلجاأ اإلى 

مكائد  من  تعالى  به  الحقيقية  ال�ستعاذة 

ال�سيطان الخبيث، ول يهتم بو�ساو�سه، فال 

يوقع نف�سه في وهم اأن �سلوك طريق الحق 

تعالى �ساق، اأجل، هو يبدو �ساقًا في بداية 

لالإن�سان  ُي�سّهل  تعالى  اهلل  ولكن  الأم��ر، 

  � ال�سعادة  �سبل   � الطريق   ه��ذا  دخ��ل  اإذا 

ويقربها اإليه.

الأمور  هذه  �َق  تحُقّ اأن  يخفى  ول 

تدريجية  ب�����س��ورٍة  ي��اأت��ي 

وخ�������الل م�����دة ط���وي���ل���ة، 

الإن�سان  على  يجب  ولكن 

الهتمام به ل�سدة اأهميته 

والخ�سران  ال�ستثنائية، 

ال��ن��ات��ج م���ن الإع���را����ض 

قبيل  م����ن  ل���ي�������ض  ع���ن���ه 

الأ����س���رار ال��دن��ي��وي��ة لكي 

لم  اإذا  الإن�����س��ان:  ي��ق��ول 

اأدفعها اليوم ف�ساأتدارك الأمر  اأ�ستطع ان 

غدًا، واإن لم اأفعل فالأمر لي�ض مهّمًا على 

زائ��ل ل  وهو  دنيوي  ال�سرر  لأن  ح��ال،  كل 

محالة، كال، فالأمر هنا يرتبط بال�سعادة 

له  الذي ل حد  الأب��دي  ال�سقاء  اأو  الأبدية 

ول انتهاء.

، كت���اب الإيم���ان والكفر،   اأ�س���ول الكاف���ي، ج2، ����ض23( 1)

الباب 16، ح1.

، كت���اب الإيم���ان والكفر،   اأ�س���ول الكاف���ي، ج2، ����ض23( 2)

الباب 16، ح1.

الهوام�ش

اإننا ل ن�ستطيع اأن 

نت�سور ِنَعَم ذلك 

العالم �َرْ�حه �ريحانه، 

�لم يخطر على قلوبنا 

مثيلها.
11
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�سحيح اأن هداية الر�سول العظيم طوال قرون 

اأن  بيد  برمتها،  الب�سرية  بعُد  ت�ستغرق  لم  متمادية 

المتوّهج  الم�سعل  وه��ذا  ��اء،  ال��و���سّ الم�سباح  ه��ذا 

موجود بين الب�سرية وهو يهدي الب�سر طوال ال�سنوات 

والقرون نحو ينبوع النور. وخا�سة اإذا نظرنا في التاريخ 

.Pبعد بعثة الر�سول وولدته

لقد �سارت الإن�سانية نحو القيم، وعرفت القيم، وهذا 

ما ينمو وينت�سر تدريجيًا وتت�ساعف �سدته يومًا بعد يوم، 

اإلى اأن يظهره اهلل {على الدين كله ولو كره الم�سركون} 

فتبداأ  كله  العالم  ي�ستغرق  هذا  اهلل..  �ساء  اإن   )33 )التوبة: 

وال�سراط  الهداية  طريق  في  الحقيقي  �سيرها  الب�سرية 

الم�ستقيم. والواقع اأن حياة الإن�سانية تبداأ منذ ذلك اليوم.. 

اليوم الذي تكتمل فيه حجة اهلل على النا�ض وت�سع الإن�سانية 

اأقدامها على هذا الطريق.
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نقف  ال��ي��وم،  الإ�سالمية  الأم��ة  نحن، 

النتفاع  وعلينا  الكبيرة  النعمة  هذه  اأمام 

منها. علينا تنوير قلوبنا، وديننا، واأفكارنا، 

ببركة  وبيئتنا  وحياتنا،  دنيانا،  وكذلك 

نور،  ولأن��ه  المقد�ض.  الدين  ه��ذا  تعاليم 

منه  اأنف�سنا  تقريب  وبو�سعنا  ب�سيرة  فهو 

العام  واجبنا  هو  هذا  معينه.  من  والنهل 

نحن الم�سلمين.

الجهاد من اأجل الوحدة:

ما اأ�سّدد عليه اليوم وهو من واجباتنا 

الكبرى والأولى نحن الم�سلمين هو ق�سية 

ونتجه  نعمل  اأن  ينبغي  والوحدة.  التحاد 

اليوم  الإ�سالمي  العالم  ال��وح��دة.  �سوب 

تفرقة  ع��وام��ل  وه��ن��اك  ل��ل��وح��دة.  بحاجة 

ينبغي التغّلب والنت�سار عليها.

كل الأهداف الكبرى بحاجة اإلى الجهاد 

والكفاح. ما من هدف كبير يح�سل بدون 

جهاد، والتحاد بين الم�سلمين ل يح�سل 

الجهاد  واجبنا  من  وعنت.  جهاد  ب��دون 

الإ�سالمي.  العالم  ات��ح��اد  لأج��ل  والعمل 

بمقدور هذا الجهاد حَلّ الكثير من العقد 

المجتمعات  اإع��زاز  وبو�سعه  والم�سكالت، 

البلدان  حال  انظروا  الم�سلمة.  وال�سعوب 

الإ�سالمية. انظروا واقع الم�سلمين الذين 

العالم،  في  ال�سكان  ربع  اليوم  ي�سكلون 

كيف اأن تاأثيرهم في �سيا�سات العالم 

ق�ساياهم  ف���ي  وح���ت���ى 

واأ�سعف  اأق���ل  الداخلية 

القوى  ت��اأث��ي��ر  م��ن  بكثير 

الأج���ن���ب���ي���ة والأط�������راف 

ال�سيئة.  ال��ن��واي��ا  ذات 

اأنف�سنا ومخاطبينا من القوى  ل�سنا نحذر 

لأنها  بل  وح�سب،  اأجنبية  لأنها  الأجنبية 

�سيئة  النية اأي�سًا وذات محفزات هيمنة.

عوائق اأمام طريق الوحدة:

الم�سلمة  ال�����س��ع��وب  اإذلل  ي���ري���دون 

المح�سة  ال��ط��اع��ة  وف��ر���ض  وتحطيمها 

البلدان  هذه  طريق  هو  ما  ح�سنًا،  عليها. 

الإ�سالمية التي يربو عددها على الخم�سين 

و�سعوبها الم�سلمة اإذا اأرادت الوقوف بوجه 

مثل هذه النوايا ال�سيئة الوا�سحة والكبيرة 

القتراب  علينا  الوحدة؟  �سوى  والتع�ّسفية 

من بع�سنا البع�ض.

هناك عامالن اأ�سا�سيان يعيقان طريق 

الأول  العامل  عالجهما:  وينبغي  الوحدة 

والتزامنا  تع�سباتنا  فينا..  داخلي  عامل 

بعقائدنا، كل فريق لنف�سه.. هذا ما يجب 

بمبادئه  الإن�����س��ان  اإي��م��ان  عليه.  التغلب 

واأ�سوله وعقائده �سيء جيد ومحمود جدًا، 

اأن هذه  غير  اأي�سًا.  عليها جيد  والإ�سرار 

الإثبات  حدود  تتجاوز  ل  اأن  يجب  الحالة 

بالتطاول  الم�سحوبة  الإق�ساء  اإلى حدود 

الأمة  منظومة  في  الإخ��وة  على  وال��ع��داء. 

واإذا  بع�سهم.  يحترموا  اأن  الإ�سالمية 

فليفعلوا،  عقائدهم،  على  الحفاظ  اأرادوا 

البع�ض،  بع�سهم  اح��ت��رام  عليهم  ل��ك��ن، 

بع�سهم  وحقوق  البع�ض،  بع�سهم  وحدود 

البع�ض،  بع�سهم  وعقائد  واأفكار  البع�ض، 

لمجال�ض  وال��ج��دال  النقا�سات  وت��رك 

العلم. ليجتمع العلماء واأهل الخبرة 

اإذا  مذهبيًا  ويتناق�سوا 

النقا�ض  اأن  اإل  ���س��اءوا. 

ال��م��ذه��ب��ي ال��ع��ل��م��ي في 

الأروقة العلمية يختلف عن 

تبادل الإ�ساءات في العلن 

من �اجبنا الجهاد 

�العمل لأجل اتحاد 

العالم الإ�سالمي.
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واأمام ذهنيات  العام  الراأي  وعلى م�ستوى 

العلماء  العلمي. على  التحليل  عاجزة عن 

الم�سوؤولين  وعلى  ال�سيء،  ه��ذا  اح��ت��واء 

الم�سلمة  ال��ف��ئ��ات  ك��ل  اأي�����س��ًا.  اح���ت���واوؤه 

في  واجبًا  تتحمل 

المجال.  ه���ذا 

عليهم  ال�سيعة 

واج����ب����ات����ه����م، 

وال�������س���ّن���ة اأي�������س���ًا 

ع��ل��ي��ه��م واج���ب���ات. 

نحو  ال�سير  عليهم 

اأحد  هذا  التحاد. 

العاملين وهو عامل 

داخلي.

العامل  وه���ن���اك 

لخارجي،  وه������و ي�����د الأع���������داء ا

�سة  لمغر التفرقة. ا على  العاملة 

هذا. ي����ن����ب����غ����ي  ع��ن  الغفلة  ع��دم 

اليوم  فقط، بل منذ اأن �سعرت لي�ض 

على ال�������ق�������وى  المهيمنة  ال�سيا�سية 

على ال����ع����ال����م  التاأثير  بو�سعها  اأن 

وهي  ه��ذه،  التفرقة  يد  ظهرت  ال�سعوب 

وو�سائل  اآخ��ر.  وقت  اأي  من  اأ�سد  اليوم 

الحديثة  والت�سال  العامة  الإع��الم 

ت�ساعد بدورها على ذلك. 

النيران  ي��وؤج��ج��ون  اإن��ه��م 

وي��ن��ح��ت��ون ال�����س��ع��ارات 

التيّقظ  ينبغي  للتفرقة. 

والحذر. ولالأ�سف، ي�سبح 

ال�سعوب  داخ���ل  البع�ض 

و�سائل  الم�سلمة  والبلدان 

اأولئك  اأغ��را���ض  لتنفيذ 

الأعداء الأ�سليين.

انت�سار  ال��م��ق��اوم��ة  اإن��ت�����س��ارات 

للم�سلمين:

اأنه  كبيرة؛ لحظوا  لعبرة  اإن في هذا 

حينما انت�سر �سباب المقاومة وحزب اهلل 

الكيان  واأذّل���وا  اإ�سرائيل،  على  لبنان  في 

ذلك  واعتبر  ال�سورة،  بتلك  ال�سهيوني 

العالم  في  للم�سلمين  وازده��ارًا  انت�سارًا 

الإ�سالمي، بادرت اأيدي التفرقة من فورها 

وت�سديد  وال�سّنة  ال�سيعة  ق�سية  ل��ط��رح 

الع�سبيات المذهبية �سواء في لبنان اأو في 

العالم  كل  في  اأو  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 

وال�سّنة  ال�سيعة  ق�سية  وك��اأن  الإ�سالمي. 

التفريق  لأج��ل  وذل��ك  ها!  لتِوّ ظهرت  قد 

اأبناء الأمة الإ�سالمية الذين ازدادوا  بين 

تعاطفًا في ظل ذلك النت�سار الكبير عبر 

اإثارة ق�سية الت�سيع والت�سنن.

ومتاألق  كبير  اآخ��ر  انت�سار  وقع  حين 

لالأمة الإ�سالمية األ وهو انت�سار المقاومة 

في  ال�سهيوني  ال��ع��دو  على  الفل�سطينية 

للم�سلمين  كبيرًا  انت�سارًا  هذا  كان  غزة. 

ال��م�����س��ل��م��ي��ن مع  ت��ع��اط��ف  م���ن  زاد  وق���د 

اإثارة  بو�سعهم  يكن  ولم  البع�ض.  بع�سهم 

فاأثاروا  هنا،  والت�سنن  الت�سيع  ق�سية 

العروبة  ق�سية  ال��ق��وم��ي��ة..  ق�سية 

اأن  معركة  والالعروبة.. 

تخت�ض  فل�سطين  ق�سية 

على  والإ���س��رار  بالعرب، 

بالعرب  خ��ا���س��ة  اأن���ه���ا 

العرب  لغير  يحق  ل  لكي 

التدخل في هذه الق�سية! 

فل�سطين  ق�سية  ل��م��اذا؟ 

ولي�ض  اإ���س��الم��ي��ة  ق�سية 

اإذا  عجم.  اأو  عرب  فيها 

حينما انت�سر �سباب 

المقا�مة �حزب اهلل 

في لبنان على اإ�سرائيل 

اعتبر ذلك انت�سارًا 

�ازدهارًا للم�سلمين 

في العالم الإ�سالمي.
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ق�سايا  في  القومية  النزعة  تدخلت 

ف�ستكون  الإ�سالمي  العالم 

حينما  تفرقة.  عامل  اأكبر 

ُيقحمون العامل القومي في 

الإ�سالمي  العالم  ق�سايا 

ف��ي��ف�����س��ل��ون ال���ع���رب عن 

ال��ف��ر���ض، ع��ن ال��ت��رك، عن 

الأندوني�سيين،  عن  الكرد، 

ال���م���ال���ي���زي���ي���ن، عن  ع����ن 

الهنود،  عن  الباك�ستانيين، 

اإنه  فما الذي �سوف يبقى؟ 

وقدراتها  وقواها  الإ�سالمية  لالأمة  َعر�ٌض 

في المزاد العلني.

فيها  يقع  التي  ال�ستكبار  حيل  ه��ذه 

ل  لالأ�سف.  الإ�سالمي  العالم  في  البع�ض 

لبنان  في  النت�سار  ح��الوة  بقاء  يرومون 

لذلك،  الم�سلمين،  اأف���واه  ف��ي  غ��زة  وف��ي 

الختالف  ع��وام��ل  ال��ف��ور  ع��ل��ى  ي��ث��ي��رون 

والتفرقة.

* اإنه هتاف الم�ستكبرين:
على الأمة الإ�سالمية اأن تبقى متيّقظة 

على  يقع  الأول  والواجب  بوجههم.  وتقف 

م�سوؤولي  ع��ل��ى  ال�سيا�سة.  رج���ال  ع��ات��ق 

يتيقظوا.  اأن  الإ�سالمية  البلدان  و�سا�سة 

الهتاف من حناجر بع�ض  قد ي�سدر هذا 

ال�سا�سة الم�سلمين، لكننا لن نخطئ.. اإننا 

الرئي�ض.  العامل  ت�سخي�ض  في  لن نخطئ 

لي�ض  لكنه  اأف��واه��ه��م  م��ن  الهتاف  يخرج 

هتاف  اإن��ه  غيرهم..  هتاف  ب��ل  هتافهم 

الذين  العالم. هم  القوى ال�ستكبارية في 

واإذا  الإ�سالمية.  الأم��ة  وح��دة  يعار�سون 

ينتمون  اأ�سخا�ض  حناجر  من  �سدر 

اإل�����ى الأم�����ة الإ���س��الم��ي��ة، 

لي�ض  م��خ��دوع��ون.  ف��اإن��ه��م 

بل  �سوتهم،  ال�سوت  ه��ذا 

نعرف  نحن  اأول��ئ��ك.  �سوت 

ال�سا�سة  ال�����س��وت.  ه���ذا 

وال���م�������س���وؤول���ون ب��ال��درج��ة 

المفكرون  واأي�سًا  الأول���ى، 

عقول  م��ع  يتعاملون  وم���ن 

علماء  وق��ل��وب��ه��م؛  ال��ن��ا���ض 

الدين والمثقفون، والكّتاب، 

في  والأدب����اء  وال�����س��ع��راء،  وال�سحفيون، 

الواجب  هذا  يتحملون  الإ�سالمي  العالم 

فوا  يعِرّ اأن  وه��و  ع��ال��ي��ة،  ب��درج��ة  الكبير 

في  الإخ���الل  ت��روم  التي  الأ�سابع  للنا�ض 

الإلهي  الزمام  هذا  واإخ��راج  الوحدة  هذه 

المتين من اأيدي الم�سلمين.

* اإعت�سموا  جميعًا:
يقول لنا القراآن ب�سراحة: {واعت�سموا 

بحبل اهلل جميعاً ول تفرقوا})اآل عمران: 

بحبل  �سويًة  اعت�سموا  لنا  يقول   ..)103
كٌلّ على  اهلل. يمكن العت�سام بحبل اهلل 

يقول:{واعت�سموا  القراآن  لكن  انفراد، 

�سويًة..  كونوا  اأي  جميعاً}..  اهلل  بحبل 

)ول تفرقوا(.. حتى في العت�سام بحبل 

اهلل، ناهيك عن اأن يعت�سم البع�ض بحبل 

اهلل والبع�ض بحبل ال�سيطان. حتى حينما 

يقول  العت�سام بحبل اهلل،  الجميع  يريد 

بتعاطف  ذل���ك  اف��ع��ل��وا  اأي  )ج��م��ي��ع��ًا(.. 

العالم  ق�سية  هي  هذه  والتحام.  وترا�ٍض 

الإ�سالمي الكبرى.

* مقتطف من كلمة الإمام الخامنئي بمنا�سبة ولدة الر�سول الأعظم P في 2009/3/15م في موؤتمر الوحدة الإ�سالمية.
الهوام�ش

الم�ستكبر�ن ل 

ير�مون بقاء حال�ة 

النت�سار في اأفواه 

الم�سلمين، لذلك 

يثير�ن عوامل 

التفرقة.
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الأي���ام  ه��ذه  جميعًا  لكم  اأُب����ارك 

�سنعت  التي  الن�سر  اأي���ام  ال��ع��زي��زة، 

كبيرًا  ووع��ي��ًا  ج��دي��دًا  م��ج��دًا  لأمتنا 

واأوجدت حادثًة تاريخيًة ل يمكن اأن 

تن�سى من ذاكرة هذه الأمة.

ل�ست بحاجة للتاأكيد اأو لال�ستدلل 

على اأهمية عامل الوعي في المقاومة 

مخت�سرة  بكلمات  ولكن  وانت�سارها، 

اإن ال��وع��ي ه��و ���س��رط وج��ود  اأق����ول 

���س��رط وج���وٍد ودواٍم  ال��م��ق��اوم��ة، ه��و 

مرحلٍة  اأي  ف��ي  الغفلة  لأن  وك��م��اٍل، 

قد  وال��ج��ه��اد  المقاومة  م��راح��ل  م��ن 

ما  بمقدار  لأنه  النحراف،  اإلى  توؤدي 

ويقوى،  ويتجذر،  الوعي،  هذا  يتعمق 

وي�ستد نوعًا وكمًا، �سي�ساعد وُي�سرع في 

الو�سول اإلى الغاية والهدف.

16
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�سماحة ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل

الحق  قوة   �  1
نحن نملك قوة الحق في الق�سية التي 

تقاتل من اأجلها المقاومة، فهي ق�سية عادلة 

المعايير:   بكل  عليها،  غبار  ول  وم�سروعة 

والقانونية  وال�سرعية،  وال�سماوية  الدينية، 

ق�سية  مقابل   في  والإن�سانية؛  والأخالقية 

المبنية  ال�سهيونية  كالق�سية  م�سطنعة 

على باطل. اإن �سر هذا الثبات الأ�سطوري 

وفل�سطين،  لبنان  في  المقاومة  لمجاهدي 

للت�سحيات  وتحملهم 

تهتز  اأن  دون  الج�سام 

في   ه���و  اإرادة،  ل��ه��م 

والعدل،  الحق  خلفية 

التي ينطلقون منها.

الم�سداقية  �  2
اإليه  ت��دع��و  ال���ذي  ال��خ��ط  م�سداقية 

بالمقاومة  المتمثل  بخيارها  المقاومة 

جنب  اإل��ى  الميدانية  الجهادية  الع�سكرية 

الفكر والمعرفة والعلم وال�سيا�سة والتعبئة 

الإعالمية.... الخ. 

حركات  في  علينا،  �سعبًا  يكون  ل  قد 

العربية  اأمتنا  �سعوب  نقنع  اأن  المقاومة، 

والإ�سالمية بعدالة ق�سيتنا.

الم�ساألة الرئي�سية في معركة الوعي هي 

انتخاب الخيار ال�سحيح والمو�سل للهدف، 

ال�سحيح  ال��خ��ي��ار  ننتخب  ل��م  اإذا  لأن���ه، 

�سن�سيع في الطريق ولن ن�سل اإلى الهدف 

وُعلّوًا  قوة  عدونا  و�سيزداد  الإط��الق  على 

لقواعد  وتثبيتًا  وت��ج��ذرًا  واق��ت��دارًا  ومنعة 

م�سروعه.

معركة  ف��ي  الأ�سعب  المرحلة  اإن  ث��م 

الذي  بالخيار  الإق��ن��اع  مرحلة  هي  الوعي 

يخدم هذه الق�سية. نحن ا�ستطعنا اأن ن�سنع  

والوعي هنا  نحتاجه في قوام المقاومة 

بمجاهديها، ونحتاجه على الم�ستوى ال�سعبي 

لحت�سان المقاومة، ونحتاجه على م�ستوى 

الأمة، لأن طبيعة ال�سراع القائم ل يمكن 

اأن تح�سمه مقاومة في بلد، واإنما تح�سمه 

الأمة من خالل تكامل مقاوماتها وت�سافر 

في  واإمكانياتها  طاقاتها  وتوحيد  جهودها 

خدمة هذه المعركة. 

كاإنجاٍزٍ  اأي�سًا  �سجله 
ُ
اأ اأن  يجب  مما 

لحركات المقاومة اأن المقاومة في معركة 

الوعي انتقلت من مرحلة الدفاع اإلى مرحلة 

الهجوم.

مو�سع  ف��ي  ك��ان  الإ�سرائيلي  دائ��م��ًا، 

النف�سية  الحرب  ي�سن  ال��ذي  هو  الهجوم، 

والحرب الإعالمية، هو الذي يفر�ض علينا 

اأنماط تفكير معينة اأو ا�ستنتاجات معينة. 

بفعلها  المقاومة  تدخل  م��رة  لأول  لكن، 

وحربها  وال�سيا�سي  والإعالمي   الجهادي 

النف�سية لتقوم ِبَكِيّ الوعي الإ�سرائيلي، كما 

باأنف�سهم  العدو  العدو ونخبة  اعترف قادة 

و   2000 ع��ام  انت�سار  نتائج  اأه��م  من  اأن 

اأ�سابت الوعي الإ�سرائيلي في  اأنها   2006
ال�سميم. 

في معركة الوعي التي نخو�سها، لدينا 

عليها  نركز  اأن  يجب  التي  القوة  عنا�سر 

ون�ستفيد منها في �سنع الوعي  وتطويره. 

17
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من اأدائها وعملها، من �سيرها ونقاط قوتها 

ونعتبرها دخيلة في  نبني عليها  و�سعفها، 

كل الإنجازات التي ح�سلت، واأنتم تذكرون 

في  اأن��ا  وقفت  عندما   2000 اأي��ار   25 في 

بنت جبيل، لم اأقل هذا ن�سر لهذه الجهة 

اأول يوم بداأْت فيه  اأو تلك، بل بداأُت بذكر 

في  ر�سا�سة  طلقة  اأول  منذ  ال��م��ق��اوم��ة، 

والم�سروع  الإ�سرائيلي  الحتالل  مواجهة 

ال�سهيوني  في المنطقة. 

5- ثقافة الأولويات عند حركات 
المقاومة

 وهذا جزء اأ�سا�سي من الوعي وتكوين 

اإعطاء  دع��اة  من  دائمًا  كنا  نحن  الوعي. 

لمقاومة  الن�سبية  ولي�ض  المطلقة  الأولوية 

ال�سهيوني.   الم�سروع  ومواجهة  الحتالل 

وهذا الذي حكم اأداءنا كل ال�سنين وما زال. 

اإليه دائمًا،  اإليه وندعو  وهذا ما كنا ندعو 

�سواء داخل فل�سطين اأو خارجها.

معركة الوعي الكبرى

ب���ن���اءًا ع��ل��ى ن��ق��اط ال��ق��وة ه���ذه التي 

اليوم،  العمل.  نوا�سل  اأن  يجب  نمتلكها، 

هو  ال��وع��ي  معركة  ف��ي  الحقيقي  التحدي 

الم�ساألة التالية: اليوم، نحن نخو�ض معركة 

وعي كبرى وجديدة.

يخو�سها  ال��ت��ي  الأخ���ي���رة  ال��م��ع��رك��ة 

الم�سروع الأمريكي �  ال�سهيوني في المنطقة 

اإيراني  عربي  �سراع  اإح���داث  معركة  هي 

و�سني �سيعي، واإذا اأف�سلناه في اإيجاد هذه 

انتهت  قد  تكون  ال�سراع،  وه��ذا  المعركة 

الإبلي�سي  والعقل  والآم��ر  ال�سيطنة  اأ�سلحة 

الأمريكي � ال�سهيوني في منطقتنا، و�سوف 

مواجهة  في  وا�سحة  معركة  اأم��ام  ن�سبح 

هذا الم�سروع.

مواجهة  ه��ي  ال��ي��وم  ال��وع��ي  معركة   

عدو  ا�سطناع  ومخطط  الفتنة،  مخطط 

وهمي، وتجهيل النا�ض، وت�سليل النا�ض عن 

العدو الحقيقي، ودفع الأمة اإلى معركة واإلى 

مواجهة ل ي�ستفيد منها اإل العدو ال�سهيوني. 

هذه  الوعي  معركة  نخو�ض  اأن  يجب  نحن 

�ساء  اإن  نوا�سل مقاومتنا وطريقنا  وعليها 

اهلل، واأنا من الذين يوؤمنون بقوة باأن هذه 

الموؤ�س�ض  ال��وع��ي  مرحلة  ت��ج��اوزت  الأم���ة 

لالنت�سار ودخلت في مرحلة الوعي الذي 

في  �سنعته  كما  الفعلي  النت�سار  ي�سنع 

اإن  ونحن   ،2006 وال��ع��ام   ،2000 ال��ع��ام 

�ساء اهلل كاأمة، كما يقولون، نحن في حالة 

�سعود في القو�ض ال�سعودي وعدونا 

ف��ي ح��ال��ة ه��ب��وط ف��ي القو�ض 

اإل  الن�سر  وما  النزولي، 

العزيز  اهلل  عند  م��ن 

الجبار. 

وعيًا على م�ستوى �سعبنا وعلى م�ستوى  اأمتنا 

ب�سوابية و�سدقية خيار المقاومة. 

في وقت مبكر ا�ستطاعت المقاومة اأن 

وجدوائية  �سوابية  الميداني  بفعلها  تثبت 

اإ�سقاط  ت��م  ب�سببه  ال����ذي   ال��خ��ي��ار  ه���ذا 

مجموعة كبيرة من المفاهيم الكاذبة التي 

منها:  و�سدقوها،  الإ�سرائيليون  �سنعها 

الجي�ض الذي ل يقهر، و�سعب اهلل المختار، 

والكيان الموعود بالن�سر من اهلل �سبحانه 

الوعي«  »َكّي  معركة  اأهمية  وهنا،  وتعالى.  

ت�ستند  لم  فهي  المقاومة،  خا�ستها  التي 

ميدانية  وقائع  اإلى  واإنما  الخطابات،  اإلى 

الوجوه  مرغت  كبرى  ميدانية  واإن��ج��ازات 

الإ�سرائيلية في الوحول. 

3- القدرة على التعبئة المتاحة 
اأمام حركات المقاومة

اأب��ن��اء هذه  اإن��ن��ا ح��رك��ات مقاومة م��ن 

الأر�ض وننتمي اإلى ح�سارتها واإلى دياناتها 

التراث  ومن  الإرث  من  ولدينا  ال�سماوية، 

والعقائدي  وال��ث��ق��اف��ي  ال��ف��ك��ري  وال��غ��ن��ى 

والنف�سي ما يمكننا من خو�ض معركة وعي 

وثقافية  اأ�س�ض فكرية  قائمة على  حقيقية، 

بكل  و�ساعرية  واأدبية  وعاطفية  واأخالقية 

ما للكلمة من معنى، وهذه من اأهم عنا�سر 

قوة المقاومة.

ل �سك اأن الخطاب القراآني الذي دخل 

الأخيرة  العقود  في  المقاومة  معركة  على 

ج��دًا في  وكبير وخطير  بالغ  تاأثير  له  كان 

اندفاعة المقاومة، وفي احت�سان المقاومة، 

وفي �سبر النا�ض وتحملهم و�سمودهم اأمام 

اأن  يقدر  اأح��د  ل  والت�سحيات.  الخ�سائر 

يجيء  اإلى قلب المعركة بكلمات مثل {فلم 

اإذ  رميت  وم��ا  قتلهم  اهلل  ولكن  تقتلوهم 

رميت ولكن اهلل رمى} )الأنفال: 17(, {اإن 

تكونوا تاألمون فاإنهم ياألمون كما تاألمون 

وترجون من اهلل ما ل يرجون})العنكبوت: 

{اإن ين�سركم  اهلل فال غالب  و17(,   16

لكم} )اآل عمران: 106(، و{اإن تن�سروا اهلل 

ين�سركم ويثبت اأقدامكم} )محمد: 74(. ل  

اأحد يقدر على اأن يوؤدي المعنى الذي توؤديه 

الآية الكريمة {الذين قال لهم النا�ض اإن 

النا�ض قد جمعوا لكم فاخ�سوهم فزادهم 

الوكيل}  ونعم  اهلل  ح�سبنا  وقالوا  اإيماناً 

الذي  القراآني  الخطاب   .)173 )اآل عمران: 

يتحدث عن الجهاد والإيمان والجنة والعزة 

والكرامة، وعن احت�ساب الألم وال�سبر في 

المجاهدين، وعن  ينتظر  عين اهلل، وعما 

ال�سهادة، وعن العون الإلهي الذي لم نقراأه 

اآيات فقط واإنما �ساهدناه بعيوننا وعقولنا 

وقلوبنا في �ساحات المعركة  � ومنها حرب 

�  مما ل �سك فيه عندما نملك ثروة  تموز 

بهذا الحجم، فهذه من عنا�سر القوة التي 

ت�ساعدنا في المعركة التي نخو�سها. 

4- الذاكرة التاريخية
قوة المقاومة اليوم هي في ا�ستح�سار 

الذاكرة  تن�سيط   وفي  الأح��داث  مجريات 

ب�سكل دائم، وهذه معركة اأ�سا�سية.  العدو 

دائمًا رهانه على الوقت حتى نن�سى. العدو 

على  يراهن  الن�سيان،  على  دائمًا  يراهن 

اأن الوقت ُين�سي ال�سعب الفل�سطيني اأر�سه 

والذين يعي�سون في المخيمات غدًا يطعنون 

ف��ي ال�����س��ن، وال��ذي��ن ك��ان��وا ف��ي فل�سطين 

يتوفاهم اهلل مع الوقت بعد اأعمار طويلة، 

فل�سطين  في  تع�ض  لم  الجديدة  والأجيال 

ووردها،  وزهرها  زيتونها  رائحة  ت�سم  ولم 

الم�سروع  م��ن  اأ���س��ا���س��ي  ج���زء  وب��ال��ت��ال��ي، 

ال�سهيوني والذي ي�ساعد عليه عرب كثيرون 

هو الن�سيان. بالمقابل اأنت تريد اأن تخو�ض 

معركة تن�سيط الذاكرة، لأنها الأ�سا�ض في 

الوعي الذي نتكلم عنه.. اأنا اأتكلم مثاًل عن 

حزب اهلل والمقاومة الإ�سالمية، نحن نقر 

�سبقتنا،  التي  التجارب  كل  ونجل  ونعترف 

بمعزل عن خلفياتها الفكرية والأيديولوجية 

والعقائدية، نحترم هذه التجارب ون�ستفيد 
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من اأدائها وعملها، من �سيرها ونقاط قوتها 

ونعتبرها دخيلة في  نبني عليها  و�سعفها، 

كل الإنجازات التي ح�سلت، واأنتم تذكرون 

في  اأن��ا  وقفت  عندما   2000 اأي��ار   25 في 

بنت جبيل، لم اأقل هذا ن�سر لهذه الجهة 

اأول يوم بداأْت فيه  اأو تلك، بل بداأُت بذكر 

في  ر�سا�سة  طلقة  اأول  منذ  ال��م��ق��اوم��ة، 

والم�سروع  الإ�سرائيلي  الحتالل  مواجهة 

ال�سهيوني  في المنطقة. 

5- ثقافة الأولويات عند حركات 
المقاومة

 وهذا جزء اأ�سا�سي من الوعي وتكوين 

اإعطاء  دع��اة  من  دائمًا  كنا  نحن  الوعي. 

لمقاومة  الن�سبية  ولي�ض  المطلقة  الأولوية 

ال�سهيوني.   الم�سروع  ومواجهة  الحتالل 

وهذا الذي حكم اأداءنا كل ال�سنين وما زال. 

اإليه دائمًا،  اإليه وندعو  وهذا ما كنا ندعو 

�سواء داخل فل�سطين اأو خارجها.

معركة الوعي الكبرى

ب���ن���اءًا ع��ل��ى ن��ق��اط ال��ق��وة ه���ذه التي 

اليوم،  العمل.  نوا�سل  اأن  يجب  نمتلكها، 

هو  ال��وع��ي  معركة  ف��ي  الحقيقي  التحدي 

الم�ساألة التالية: اليوم، نحن نخو�ض معركة 

وعي كبرى وجديدة.

يخو�سها  ال��ت��ي  الأخ���ي���رة  ال��م��ع��رك��ة 

الم�سروع الأمريكي �  ال�سهيوني في المنطقة 

اإيراني  عربي  �سراع  اإح���داث  معركة  هي 

و�سني �سيعي، واإذا اأف�سلناه في اإيجاد هذه 

انتهت  قد  تكون  ال�سراع،  وه��ذا  المعركة 

الإبلي�سي  والعقل  والآم��ر  ال�سيطنة  اأ�سلحة 

الأمريكي � ال�سهيوني في منطقتنا، و�سوف 

مواجهة  في  وا�سحة  معركة  اأم��ام  ن�سبح 

هذا الم�سروع.

مواجهة  ه��ي  ال��ي��وم  ال��وع��ي  معركة   

عدو  ا�سطناع  ومخطط  الفتنة،  مخطط 

وهمي، وتجهيل النا�ض، وت�سليل النا�ض عن 

العدو الحقيقي، ودفع الأمة اإلى معركة واإلى 

مواجهة ل ي�ستفيد منها اإل العدو ال�سهيوني. 

هذه  الوعي  معركة  نخو�ض  اأن  يجب  نحن 

�ساء  اإن  نوا�سل مقاومتنا وطريقنا  وعليها 

اهلل، واأنا من الذين يوؤمنون بقوة باأن هذه 

الموؤ�س�ض  ال��وع��ي  مرحلة  ت��ج��اوزت  الأم���ة 

لالنت�سار ودخلت في مرحلة الوعي الذي 

في  �سنعته  كما  الفعلي  النت�سار  ي�سنع 

اإن  ونحن   ،2006 وال��ع��ام   ،2000 ال��ع��ام 

�ساء اهلل كاأمة، كما يقولون، نحن في حالة 

�سعود في القو�ض ال�سعودي وعدونا 

ف��ي ح��ال��ة ه��ب��وط ف��ي القو�ض 

اإل  الن�سر  وما  النزولي، 

العزيز  اهلل  عند  م��ن 

الجبار. 

وعيًا على م�ستوى �سعبنا وعلى م�ستوى  اأمتنا 

ب�سوابية و�سدقية خيار المقاومة. 

في وقت مبكر ا�ستطاعت المقاومة اأن 

وجدوائية  �سوابية  الميداني  بفعلها  تثبت 

اإ�سقاط  ت��م  ب�سببه  ال����ذي   ال��خ��ي��ار  ه���ذا 

مجموعة كبيرة من المفاهيم الكاذبة التي 

منها:  و�سدقوها،  الإ�سرائيليون  �سنعها 

الجي�ض الذي ل يقهر، و�سعب اهلل المختار، 

والكيان الموعود بالن�سر من اهلل �سبحانه 

الوعي«  »َكّي  معركة  اأهمية  وهنا،  وتعالى.  

ت�ستند  لم  فهي  المقاومة،  خا�ستها  التي 

ميدانية  وقائع  اإلى  واإنما  الخطابات،  اإلى 

الوجوه  مرغت  كبرى  ميدانية  واإن��ج��ازات 

الإ�سرائيلية في الوحول. 

3- القدرة على التعبئة المتاحة 
اأمام حركات المقاومة

اأب��ن��اء هذه  اإن��ن��ا ح��رك��ات مقاومة م��ن 

الأر�ض وننتمي اإلى ح�سارتها واإلى دياناتها 

التراث  ومن  الإرث  من  ولدينا  ال�سماوية، 

والعقائدي  وال��ث��ق��اف��ي  ال��ف��ك��ري  وال��غ��ن��ى 

والنف�سي ما يمكننا من خو�ض معركة وعي 

وثقافية  اأ�س�ض فكرية  قائمة على  حقيقية، 

بكل  و�ساعرية  واأدبية  وعاطفية  واأخالقية 

ما للكلمة من معنى، وهذه من اأهم عنا�سر 

قوة المقاومة.

ل �سك اأن الخطاب القراآني الذي دخل 

الأخيرة  العقود  في  المقاومة  معركة  على 

ج��دًا في  وكبير وخطير  بالغ  تاأثير  له  كان 

اندفاعة المقاومة، وفي احت�سان المقاومة، 

وفي �سبر النا�ض وتحملهم و�سمودهم اأمام 

اأن  يقدر  اأح��د  ل  والت�سحيات.  الخ�سائر 

يجيء  اإلى قلب المعركة بكلمات مثل {فلم 

اإذ  رميت  وم��ا  قتلهم  اهلل  ولكن  تقتلوهم 

رميت ولكن اهلل رمى} )الأنفال: 17(, {اإن 

تكونوا تاألمون فاإنهم ياألمون كما تاألمون 

وترجون من اهلل ما ل يرجون})العنكبوت: 

{اإن ين�سركم  اهلل فال غالب  و17(,   16

لكم} )اآل عمران: 106(، و{اإن تن�سروا اهلل 

ين�سركم ويثبت اأقدامكم} )محمد: 74(. ل  

اأحد يقدر على اأن يوؤدي المعنى الذي توؤديه 

الآية الكريمة {الذين قال لهم النا�ض اإن 

النا�ض قد جمعوا لكم فاخ�سوهم فزادهم 

الوكيل}  ونعم  اهلل  ح�سبنا  وقالوا  اإيماناً 

الذي  القراآني  الخطاب   .)173 )اآل عمران: 

يتحدث عن الجهاد والإيمان والجنة والعزة 

والكرامة، وعن احت�ساب الألم وال�سبر في 

المجاهدين، وعن  ينتظر  عين اهلل، وعما 

ال�سهادة، وعن العون الإلهي الذي لم نقراأه 

اآيات فقط واإنما �ساهدناه بعيوننا وعقولنا 

وقلوبنا في �ساحات المعركة  � ومنها حرب 

�  مما ل �سك فيه عندما نملك ثروة  تموز 

بهذا الحجم، فهذه من عنا�سر القوة التي 

ت�ساعدنا في المعركة التي نخو�سها. 

4- الذاكرة التاريخية
قوة المقاومة اليوم هي في ا�ستح�سار 

الذاكرة  تن�سيط   وفي  الأح��داث  مجريات 

ب�سكل دائم، وهذه معركة اأ�سا�سية.  العدو 

دائمًا رهانه على الوقت حتى نن�سى. العدو 

على  يراهن  الن�سيان،  على  دائمًا  يراهن 

اأن الوقت ُين�سي ال�سعب الفل�سطيني اأر�سه 

والذين يعي�سون في المخيمات غدًا يطعنون 

ف��ي ال�����س��ن، وال��ذي��ن ك��ان��وا ف��ي فل�سطين 

يتوفاهم اهلل مع الوقت بعد اأعمار طويلة، 

فل�سطين  في  تع�ض  لم  الجديدة  والأجيال 

ووردها،  وزهرها  زيتونها  رائحة  ت�سم  ولم 

الم�سروع  م��ن  اأ���س��ا���س��ي  ج���زء  وب��ال��ت��ال��ي، 

ال�سهيوني والذي ي�ساعد عليه عرب كثيرون 

هو الن�سيان. بالمقابل اأنت تريد اأن تخو�ض 

معركة تن�سيط الذاكرة، لأنها الأ�سا�ض في 

الوعي الذي نتكلم عنه.. اأنا اأتكلم مثاًل عن 

حزب اهلل والمقاومة الإ�سالمية، نحن نقر 

�سبقتنا،  التي  التجارب  كل  ونجل  ونعترف 

بمعزل عن خلفياتها الفكرية والأيديولوجية 

والعقائدية، نحترم هذه التجارب ون�ستفيد 

*  مقتطف من خطبة �س���ماحة ال�س���يد ح�س���ن ن�س���ر اهلل والتي 
األقاها في موؤتمر المقاومة بتاريخ 2009/5/20.

الهوام�ش
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داليا ح�سين:

�سهيدة عادت اإلى الحياة 
حتقيق: منال �ساهر
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يد  اغتالتها  التي  الطفولة   *
الغدر

دال���ي���ا ح�����س��ي��ن، ���س��ه��ي��دة حية 

ج�سدها  وك��ان  واألمًا،  دم��ًا  نزفت 

اأ���س��د ق�سوة  اإل���ى ح��ي��اة  م��ع��ب��رًا 

على طفلة من حقها اأن تم�سي 

وترك�ض  وتلعب وتلهو وتترنم 

ب�سوت عذب ي�سج باأهازيج 

الطفولة الرنانة .

ف���ي ب��ل��دة ال��ب��ازوري��ة 

في  دال��ي��ا  ت�سكن  ���س��ور،  ق�ساء 

بال�سمود  ال��ت��وا���س��ع  ف��ي��ه  ي��م��ت��زج  م��ن��زل 

انطالقًا  بالعطاء،  والب�سالة   ، والمقاومة 

نقلت داليا اإلى 

الم�ست�سفى ميتة 

���سعت هناك في 

براد الموتى، لكن اهلل 

كتب لها عمرًا جديدًا.

كان يوم ال�سابع من اآب 2006 يوم خرجت  داليا ح�سين  وفي يدها 500 ليرة 

لت�ستري ال�سوكولتا والع�سير، فا�سترت ال�سوكولتا من دون الع�سير، لأنها و�سعت 

ن�سف المال في �سندوق ال�سدقات عن روح والدتها..

َرت اإليه عائلة  داليا  بقذيفة حاقدة  في اليوم التالي، اأ�سيب المنزل الذي ُهِجّ

اأطلقتها البارجة ال�سهيونية الحربية فدمرت البيت على روؤو�ش  من فيه، مما اأدى 

اإلى ا�ست�سهاد  داليا  واإ�سابة كل من جديها و والدها واإخوتها بجراح.

اهلل  لكن  الموتى  براد  في  هناك  وُو�سعت  ميتة  الم�ست�سفى  اإلى  داليا  ُنقلت 

كتب لها عمرًا جديدًا  لتعود اإلى الحياة �سامتة على كر�سيها المتحرك، مغمورة 

باإ�سراقة الأمل الذي ي�سع من بريق عينيها . 

هلل من الإيمان القوي باأن  ا

خير معين وخير ن�سير.

تجل�ض داليا على كر�سيها وعلى وجهها 

ت�سرق مالمح طفلة جميلة ، تتعامل بذكاء 

فتخنقك  اإل��ي��ه��ا  تنظر   ، حولها  م��ن  م��ع 

العبرة، ففي عينيها تكمن اأ�سرار الطفولة 

البريئة التي اغتالتها يد الغدر ال�سرائيلية 

حقيقة  ت�سبح  ك��ادت  اأح��الم��ًا  وحرمتها 

فت�ستعي�ض  الكالم  على  القدرة  تملك  ل 

حولها  من  على  توزعها  بابت�سامات  عنه  
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بلطافة وحياء، رغم الوجع  الم�سطور على 

وجنتيها.

* يوم �سهادة داليا
التي  داليا  علي )جدة  اأم  الحاجة  مع 

والدتها(  توفيت  اأن  منذ  برعايتها  تكفلت 

 .2006 العام  اإلى تموز من  تعود الذاكرة 

ظنت عائلة داليا اأن الخروج من البازورية 

التي كان لها الحظ الوفير من الغارات 

الغازية  اإل���ى  الوح�سية 

���س��ي��ب��ع��د ال���ع���ائ���ل���ة  عن 

الذي   الإ�سرائيلي  الحقد 

اكتووا   ن��ارًا  حممه  �سب 

بها جميعهم.

ما  لنا  الجدة   ت��روي 

اليوم  ذاك  ف��ي  ح�����س��ل 

الثامن  ي���وم  ال��م�����س��وؤوم 

فتقول:   ،2006 اآب  من 

عودة  اأنتظر  وجل�ست  الطعام  رت  »ح�سّ

الدكان  من  اللبن  لجلب  واأحفادي  زوجي 

اإلى  و�سلوا  اإن  وما   ، ال�ساحة  من  القريب 

باب المنزل، حتى وقع البيت على روؤو�سنا 

جمعيًا...«

راأ�سها  وتهز  بالبكاء  علي  اأم  تجه�ض 

�سربونا...  ما  مثل  ي�سربهم  »اهلل  بلوعة: 

وم�سطفى  داليا(،  )والد  عبداهلل  اأ�سيب 

وفاطمة )اأخوا داليا(، واأنا وزوجي )جدا 

داليا(، بجروح.. وا�ست�سهدت داليا...«

من الموت اإلى الحياة

»مرت �ساعات من البكاء والحزن على 

فقدان داليا بعدما ُو�سعت في براد الموتى،  

اإلى اأن جاءنا خبر من اأحد معارف العائلة 

يقول: »داليا لي�ست ميتة ، لقد اكت�سفوا في 

اأنها ما زالت على قيد الحياة   الم�ست�سفى 

عن طريق ال�سدفة««.

»�سارعنا اإلى الم�ست�سفى بعد ت�سارب 

)خالة  �سعاد  ال��ح��اج��ة  بح�سب   � الآراء 

اإلى اأن و�سلنا ووجدنا  داليا مع  داليا( - 

الم�ست�سفى...«.  في  الراقدين  الم�سابين 

وت�سرح كيف اكت�سف اأحد الأطباء اأن داليا 

»عندما  ال��ح��ي��اة:  قيد  على  ت���زال  ل 

الم�ست�سفى  اإل����ى  ُن��ق��ل��ت 

و�سعها  الوفاة،  حالة  في 

ال�سهداء  م��ع  الم�سعفون 

الطبيب  لكن  البراد،  في 

تحركت  داليا  يد  اأن  لمح 

لبرهة، ف�سرخ يقول:  اإن 

الطفلة لي�ست ميتة بل هي 

حية. ُنقلت على الفور اإلى 

لخطورة  الفائقة  العناية 

في  ال�سهرين  يقارب  ما  وبقيت  اإ�سابتها، 

كنا  الفترة  ه��ذه  وف��ي  المركزة.  العناية 

ننادي داليا ول من يجيب«.

 رحلة العالج

رافقت علية )زوجة عبد اهلل اأبي داليا( 

داليا في رحلة عالجها الطويل متنقلة بين 

م�ست�سفيات اإيطاليا. وبوجه مليء بالغ�سة 

والألم تقول: »لقد بذل الأطباء ما بو�سعهم  

اإلى ما هي  اإي�سال داليا  حتى تمكنوا من 

عمليات  لعدة  خ�سعت  حيث  اليوم،   عليه 

جراحية في الراأ�ض ب�سبب ارتجاج الدماغ 

مما اأفقدها النطق. كان الأمل �سعيفًا في 

بقائها على قيد الحياة، لكن، كل ما ح�سل 

من تطور في حالتها كان  بف�سل اهلل...«.

وبعودة داليا من اإيطاليا تغير كل �سيء 

قد يكون لل�سدقة التي 

دفعتها بيديها  اأثر في 

بقائها على قيد الحياة 

بم�سيئة الباري جل 

�عال.
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الهوام�ش

تفا�سيل  تغيرت  حياتها.  ف��ي 

تعد  ف��ل��م  ال��ي��وم��ي��ة،  حياتها 

تلهو مع الأطفال في الحارة 

تعد  ول��م  الأزق����ة،  ف��ي  اأو 

اأو  ت��رك�����ض  اأو  ت�����س��رخ 

تن�سد بين الحقول وفي 

الب�ساتين. عادت داليا 

يتحرك،  كر�سي  على 

وحرمت من النطق، 

وكاأن قدرها اأن تتاألم 

ب�سمت ل يعلمه اإل اهلل وحده.

متابعة  م��ن  ب��د  ل  ك��ان  اإيطاليا  وم��ن 

العالج في لبنان، تروي الحاجة �سعاد: »اإن 

الطبيب الذي ي�سرف على عالج داليا قرر 

تبني و�سعها، وذلك بعدما راأى في المنام 

الطفلة...  باأمر   تو�سيه  امراأة جليلة 

العالج  اإلى  يطمئننا  وهو 

كفيل  واأن�����ه  ال��ف��ي��زي��ائ��ي 

قادرة  داليا  بجعل  وح��ده 

النطق  ا���س��ت��ع��ادة  ع��ل��ى 

والقدرة على الم�سي، واأن 

الم�ساألة م�ساألة وقت، واأن 

العالج  مع  تتجاوب  داليا 

تعود  اأن  ع��ل��ى  وق������ادرة 

اأف�سل مما كانت بعون اهلل..« 

�سدقة داليا اأنقذتها 

يقول اإمامنا ال�سادقQ كما روي 

وللمال   .
)1(

البالء« تدفع  »ال�سدقة  عنه: 

ال�سدقة  �سندوق  في  داليا  و�سعته  الذي 

كما  ال��م��وت،  م��ن  اإن��ق��اذه��ا  ف��ي  ن�سيب 

الدكتور المتابع لحالة 

داليا تكفل بها، لأنه 

راأى في المنام امراأة 

جليلة تو�سيه باأمرها .

توحي  جدتها وهي تروي كيف اأن داليا 

اأخذت  اإ�سابتها  من  واح��د  يوم  قبل 

لت�ستري  ل���ي���رة   500
والع�سير،  ال�����س��وك��ولت��ا 

من  ال�سوكولتا  فا�سترت 

وو�سعت  الع�سير  دون 

ن�سف المال في �سندوق 

روح  ع����ن  ال�������س���دق���ات 

يكون  ف���ق���د  وال����دت����ه����ا، 

دفعتها  ال��ت��ي  ل��ل�����س��دق��ة 

الحياة  قيد  على  بقائها  في  اأث��ر  بيديها  

كتبت  ال��ت��ي  وع���ال،  ج��ل  ال��ب��اري  بم�سيئة 

الحياة،  ل��وح  على  ج��دي��دًا  ع��م��رًا  للطفلة 

على  ال�����س��اه��دة  الحية  ال�سهيدة  لتبقى 

لطف اهلل ورحمته، وعلى فظاعة الإرهاب 

ال�سهيوني الملوث بدماء الأبرياء.
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في  ي��رون  الذين  كل  اإل��ى 

الدين  ف��ي  لهم  اأخ���ًا  الآخ���ر 

الخلق،  ف��ي  ل��ه��م  ن��ظ��ي��رًا  اأو 

كل  منهم  ي�ستحق  اإن�سانًا  اأو 

نجحوا  اأن  بعد  وذلك  الحب، 

الُعلب  ُج�����ُدر  ت��ح��ط��ي��م  ف���ي 

وانطلقوا  قة،  ال�سِيّ الطائفية 

اإلى الأفق الإن�ساني الأرحب، 

فراأوا في »ال�سيد« ومقاومته، 

باأنوار  الحياة  ت�سيء  �سم�سًا 

القيم الإن�سانية الحقة، التي 

عنها  وه��م  عمرهم  اأم�����س��وا 

يبحثون.

ولء اإبراهيم حمود
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الأريكة،  على  تعبها  كّل  »�َسناء«  األقت 

اأ�سحابه،  ا�ستقبلها  ال���ذي  ال��م��ن��زل  ف��ي 

قربها،  �ساحبته،  وجل�ست  كبير،  بترحيب 

المة،  عال�َسّ هلل  »ال��ح��م��د  ع��ن��ه��ا:  ��ف  ت��خ��ِفّ

منا�سير  ت�ستي  لزم  كان  جيتو،  اللي  منيح 

مهّددة  منطقتكم  اأ�ساًل  وتجوا،  تقنعوا  ت 

الدمع  رذاذ  »�سناء«  م�سحت  يوم«.  اأول  من 

العدوان،  ب��دء  منذ  داخلها  ف��ي  المخزون 

تعاطفها:  لها  �ساكرًة  ل�سديقتها  وابت�سمت 

وبيهن  اأولد  ت��الت  ل��وح��دي،  تلبكت  »واهلل 

ف بغيبتو، امبارح  م�ض هون، ما بقدر ات�سَرّ

بالليل، ات�سل فيي �سخ�ض من طرفو  وقللي 

فجيت  المنطقة،  من  )اأخ��رج(  اأ�سهر  اإن��و 

لعندك«.

وع  بيتك،  ع  و�سهاًل... جيتي  اأهاًل  »يا   �

قومي  بحرية،  تت�سرفي  لزم  هالأ�سا�ض، 

فينا  ما  بل�ض،  الأذان  هيدا  بكير،  ع  ن�سِلّي 

ناأخر ال�سالة، ما بيعرف الواحد منا اإيمتى 

الظرف  بهيدا  مدفنو  عمرو  جنى  ب�سير 

القا�سي«.

مثل  الفر�سين  تجمعي  بَلّ�سِت  »�سو؟   �

جيرانا؟ والال بعدْك بهالظرف بت�سلي كل 

فر�ض لحال«؟

� »ل واهلل بعدني ب�سِلّي كل فر�ض بوقتو، 

اأنت قاعدة بيناتن والمنطقة عندكن خطرة، 

�سو عم تعملي مثلن؟ بعرف اإنو بالحرب عنا 

بجوز الجمع«.

بيناتن  اإل��ي  �سدقيني  ب�ض  »�سحيح   �

بحبوني  وكلن  العا�سرة  وهيدي  �سنين  ت�سع 

اأنا وجارتي،  واأنا بحبن، اليوم ب�ض افترقنا 

نوّدع  وعم  نحنا  �سوا  اللحظة  بنف�ض  بكينا 

المقاومة  اإ�سرائيل وين�سر  بع�ض، اهلل يهد 

ويرجعنا ع بيوتنا«.

� »ويرجعلك جوزك بخير لولدو ويحمي 

كل ولد العالم«. عند هذه الكلمة، ابت�سمت 

�سناء ل�سورة زوجها، تحتل خيالها، بقامته 

الع�سكرية  ثيابه  في  ح�سرها  التي  المديدة 

ق��ب��ل م��غ��ادرت��ه ال��م��ن��زل ل��ي��ل ال��ث��ان��ي ع�سر 

تلك  عليه  �ساقت  لقد  الفائت.  تموز  م��ن 

في  ك��ان  منذ  راف��ق��ت��ه  اأن  بعد  ال��م��الب�����ض، 

على  م�سى  لقد  عمره.  من  ع�سرة  التا�سعة 

اقتنائه لها اأكثر من ع�سرة اأعوام قبل زواجه 

اأنه  �سناء  تذكرت  الثالثة.  اأطفاله  واإنجابه 

قال لها وهو يخلعها: »ما رح زتها، رح اتركها 

ل�»خالد« حتى يكبر وي�سير �سب، هاي قابلت 

ما  مثل  اتركيها  مرات،  عدة  »ال�سيد«  فيها 

تداعيات  في  �سناء  وغرقت  ل�»خالد«  هي 

على  واإ�سرارها  �سديقتها  نا�سية  الم�سهد، 

»خالد«.  عينيها  اأمام  فمَرّ  بالو�سوء،  البدء 

وهو  ال�سابع،  عامه  ينِه  لم  الذي  �سغيرها، 

ينهال باأ�سئلته اللجوجة على اأبيه، الذي كان 

يطوي تلك البذلة بعنايٍة، وي�ستعجل ارتداء 

الأ�سئلة  �سيل  يوقف  ثم  الجديدة،  البذلة 

بعناقه واإجابته دون تركيز:

»اإي���ه ي��ا ب��اب��ا... ه��اي اإل���ك، ورح تروح 

فيها لعند »ال�سيد« ورح تقاتل معو اإ�سرائيل، 

واإخواتك  ماما  ع  انتبه  تاأخرت،  اأنا  اهلل  يا 

���ال  ورَجّ بغيابي  العهد  ول��ي  اأن��ت  ال��زغ��ار، 

البيت«.

وعندما قادتها ذاكرتها اإليه وهو يعانق 

واأن  غيابه  في  بهما  ويو�سيها  ال�سغيرين 

اأت  تبقى في المنزل، تنتظره ولو �سهيدًا، خَبّ

المفاجئ،  ن�سيجها  تكتم  بيديها،  وجهها 

من  عاليًا  �سديقتها  �سوت  ا�ستدعى  الذي 
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الداخل: »يلال يا �سناء... �سو ما بدك ت�سِلّي 

اليوم؟ قاعدة عم تبكي بال ما تدعيلو؟«. لم 

دموعها،  م�سح  ول  اإجابتها  »�سناء«  ت�ستطع 

�سارخًا:  �سديقتها  ابن  �سوت  اأرعبها  فقد 

اأخذ علم الحزب  »ماما... ماما... »خالد« 

يللي كان حد المكتبة و�سلو راك�ض ما بعرف 

لوين...«.

وكاأن ما �سمعته كان عا�سفًة رمتها خارج 

اإلى  الالهف  قلبها  و�سبقها  بها  يحيط  ما 

المبحوح  نداوؤها  ي�سابقها  المنزل،  مغادرة 

اأثرًا  له  تجد  لم  »خالد... خالد...«.  رعبًا: 

قرب البيت ول في ال�سارع الإ�سفلتي ال�سيق 

الذي ي�سل المكان ب�سحراء »ال�سويفات«.

لم تنتظر رفيقتها التي تركت و�سوءها 

»�سناء«  ولدها. وراحت  بعد �سماعها �سوت 

ترك�ض على غيٍر هدًى في دروٍب لم ت�سلكها 

من قبل، لتغادرها ب�سرعة عائدة اإلى حيث 

انطلقت. راحت تجرجر قدميها الخائرتين، 

ترغمهما بقلبها الفارغ اإل من وجه »خالد« 

فوق  الالهبة  اآب  �سم�ض  تحت  الم�سير  على 

اأو  كا«  »اإم  لطائرة  المك�سوفة  ال��دروب  تلك 

لم  عليها.  يتندرون  كانوا  كما  كامل«  »اأم 

من  نف�سها  حول  تدور  وهي  »�سناء«،  ت�سمع 

تدعوها  رفيقتها  �سوت  اآخ��ر،  اإل��ى  زاروٍب 

للهدوء والتروي. وقد لفتها اإليه اأحد المارة 

»�سفتللي  باكية:  لت�ساأله  ا�ستوقفته  ال��ذي 

وا�سمو  اأ���س��ف��ر...  علم  حامل  زغير  �سبي 

اإليها  ناقاًل  بالنفي  اأجابها  وعندما  خالد؟« 

اإليها  التفتت  التلة،  اأعلى  في  رفيقتها  نداء 

وقد فاجاأتها ذاكرتها: »انتبهيلي عالباقيين 

يمكن ي�سيع هِوّي عم بفت�ض ع طريق بيتنا«. 

لقد تذكرت اأنه وفي ال�سيارة التي اأقلتهم من 

حي ال�سلم، قد اأعجب بطريق جانبية �سلكها 

الجانبين.  على  الأ�سجار  تظللها  ال�سائق، 

»دار  مدر�سة  اإل��ى  تو�سل  اأنها  لح��ظ  وق��د 

ال�سلم  المنزل في حي  بين  الواقعة  العلوم« 

واأول هذا الطريق، فانطلقت يقودها  حد�ض 

الأمومة اإلى الب�ستان الذي يف�سلها عن تلك 

الطريق، وراحت تعدو باأق�سى �سرعة، غير 

قنواته.  اأو  الب�ستان  ذلك  باأ�سجار  مباليٍة 

عبرتها  مك�سوفة،  بقعة  وج���دت  وع��ن��دم��ا 

�سحراء  ناظريها  اأمام  امتدت  وقد  ووقفت 

طريق  عند  تنتهي  فيها،  ظالل  ل  مك�سوفة 

في  لها  لح  وهناك  ب�سدة.  ينحدر  اإ�سفلتي 

تدقق  جعلها  اأ�سفر...  ل��وٌن  المنحدر  اآخ��ر 

النظر، فراأته علمًا اأ�سفر يحيط بكتفيه وقد 

تلتقط  اأن  فن�سيت  رج��اٍل،  ب�سعة  به  اأح��اط 

اأنفا�سها حتى اأو اأن تناديه. لم تاأبه ل�سوت 

اجتازت  كيف  ت��دِر  لم  فوقها.   »M.K«�ال

على  تغَلّبت  التي  باأمومتها  اإليه،  المنحدر 

قيا�سية.  ب�سرعٍة  خوفها وو�سعتها قربه 

واجهته  وع��ن��دم��ا 

غا�سبٍة  بنظرة 
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ردة  م��ن  عليه  خ��وف��ًا  ال��رج��ال،  اأح��د  حمله 

لها مهدئًا  يقول  وهو  بيديه  واأحاطه  فعلها، 

وقد ا�ستوعب الموقف بلحظة:

ما  عليكي...  اهلل  ه��ت  ج��َوّ »اإخ��ت��ي...   �

بتمدي اإيدك عليه... وما بت�سربيه كف«.

كل  ين�سرب...  حرام  البطل...  »هيدا 

النا�ض بالدكانة � واأ�سار بيده اإلى دكاٍن قريب 

من ركاٍم كان قبل العدوان ج�سرًا فوق النهر 

� بقولولوا �سيل هالعلم عن كتافك هلق الأم 

اأنا  »ما  بطل:  بقوة  جاوبن  بتق�سفك  كا... 

جايي عالبيت ت اآخذ ثياب بيي، يللي قابل 

اإ�سرائيل«.  معو  قاتل  ورح  »ال�سيد«،  فيهن 

بت�سربيه...«  م��ا  و»لل�سيد«  لأهلل  ك��رام��ة 

ابت�سمت له �سناء �ساكرًة اهتمامهم. وعندما 

لحظ الرجل مالمح الر�سا ت�سكن وجهها، 

ناولها اإياه... وعندما اتخذت طريق العودة 

باكيًا:  عليها  ي�سر  جميعًا  �سمعوه  �سعودًا، 

»�سرنا قريبين من البيت... اإذا بتحبي اهلل 

بركي  ثيابي...  بتجيبيلي  و»ال�سيد«  والبابا 

هدية  اخ�سر  عليكي  بهون  البيت  انق�سف 

ولمحها   مو�سيكي؟«  �سو  ن�سيتي  �سو  بيي؟ 

ال�سلم،  ح��ي  ب��ات��ج��اه  ت�ستدير  ال���رج���ال، 

وت�سلك طريق منزلها. وراأوها تغمر »بطلها« 

�سعيدًا  �سوتها  وو�سلهم  الباكية  بقبالتها 

رغم اإرهاقه:

اللي  هلل  الحمد  فيي؟  بتعمل  »هيك   �

بخير«  ب��ي��ك  ي��رج��ع  اهلل  اإن�����س��اء  ل��ق��ي��ت��ك. 

»ال�سيد«  م��ع  راح  »بيي  يجيبها:  و�سمعوه 

ورح يرجع ياخذني معو؟« و�سلتهم اإجابتها 

واثقًة مطمِئنة: »اإيه، رح يرجع ورح ياخدك 

اطماأن  نظرات  الرجال  تبادل  وهنا  معو«. 

لن  ال�سغير،  الطفل  اأن هذا  اإلى  اأ�سحابها 

اأمه  م��ع  �سينتظر  فهو  عقابًا،  ال��ي��وم  ينال 

الكبرى  العمر  مكافاأة  و�ستكون  اأبيه  عودة 

كبير...  لبطل  �سالمة  ع��ودة  العائلة،  لهذه 

اإلى طفله ال�سغير، الذي �سي�سلك منذ اليوم 

اأولى دروب البطولة.
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اأميمة عليق � طهران

وغمر  ب�سرعة  ال��م��وت  خبر  اإنت�سر 

ه الجميع  المكان والزمان ظاًل ثقياًل اأح�سَّ

حزنًا واإقبا�سًا. فالحق معهم، اإذ كلما مات 

فكيف  لفقدانه،  حزنًا  الكون  اهتز  عالم 

الذي  بهجت  ال�سيخ  هو  الفقيد  كان  اإذا 

ويتتلمذ  ليقلِّده  اإي��ران..  �سهرته  ت  تعدَّ

كافة  من  وال��ط��الب  العلماء  يديه  على 

اأرجاء  العالم الإ�سالمي؟! ولطالما ق�سد 

الكثيرون الجمهورية الإ�سالمية والحوزة 

فمن  بهجت.  ال�سيخ  اإلى  للتعرف  العلمية 

هو اآية اهلل العظمى بهجت؟
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في فومن كانت الولدة: 

العام  ف��ي  ب��ه��ج��ت   ت��ق��ي  محمد  ول���د 

“فومن”  بلدة  في  قمري  هجري   1334
في محافظة جيالن �سمال اإيران . توفيت 

والدته وهو لم يتجاوز ال�سنتين من العمر. 

عا�ض في بيت متدين في كنف اأب من ثقات 

تلك البلدة، اإذ كان الجميع  يرجعون اإليه 

لحل خالفاتهم،  وكان اأي�سًا من المهتمين 

من  الكثير  زال  م��ا  اإذ  وال�سعر،  ب���الأدب 

في  �سعره  ي��رددون  المنطقة  تلك  اأجيال 

المرا�سم الح�سينية. 

كتاتيب  فى  الإبتدائية  درا�سته  اأنهى 

الحاد  ب��ال��ذك��اء  تميَّز  حيث  “فومن”، 
طفولته  منذ  جعله  ب�سكل  العقل  ورجاحة 

تجاوز  ق��د  يكن  ل��م  اأت��راب��ه.  ع��ن  يختلف 

ا�ستاأن�ض  حين  عمره  م��ن  ع�سرة  الثالثة 

بالملكوت الأعلى والرحمة الإلهية.

ن�ٌض بالعبادة وهجرة اإلى اهلل: 
ُ
� اأ

 ثم �سلك طريق الهجرة قا�سدًا العراق 

والآقا  الخوئي  ال�سيد  ي��دي  على  ليتتلمذ 

النائيني  والميرزا  العراقي  الدين  �سياء 

الغروي  ح�سن  محمد  ال�سيخ  وال��ع��الم��ة 

كربالء  مدينة  في  اأقام  وقد  الأ�سفهاني. 

المقد�سة حوالي اأربع �سنوات، ثم انتقل 

اإل��ى   1352 ال��ع��ام  ف��ي 

النجف الأ�سرف، ليتتلمذ 

حوزة  علماء  اأي��دي  على 

مرت�سى  كال�سيخ  النجف 

وق��د در�ض  ال��ط��ال��ق��ان��ي، 

)كتاب  العقلية  ال��ع��ل��وم 

والتنبيهات(  الإ���س��ارات 

اآي���ة اهلل  والأ���س��ف��ار عند 

اأثناء  ال�سطوح  تدري�ض  وب��داأ  اإي  كوبه  باد 

النجف  في  المهمة  اأعماله  ومن  درا�سته. 

الأ�سرف م�ساركته لل�سيخ عبا�ض القمي في 

بداأ م�سيرة  قد  وكان  الكتب.  بع�ض  تاأليف 

تهذيب النف�ض منذ طفولته في بلدته فومن، 

فاأوكل  بالعبادات  لأن�سه  وال��ده  التفت  اإذ 

تهذيبه لعرفاء متعددين، اإلى اأن التقى في 

ال�سيد   بالعالمة  عمره  من  ع�سرة  الثامنة 

علي القا�سي، فكاأنه التقى بقدره، فاأ�سلمه 

روحه واأحا�سي�سه، فكان المراد الذي كان 

العام  كان  اأن  اإل��ى  زم��ن،  يبحث عنه منذ 

بعبقات  قلبه  ام��ت��الأ  حين  ه����.ق   1365
ال�سيد القا�سي وحمل اأمانته في قلبه و�سَدَّ 

الرحيل راجعًا اإلى بلده، حيث تزوج حينها 

واأقام هناك لفترة ليعود مرًة جديدة اإلى 

العراق مارًا بمدينة قم المقد�سة.

 في قم حّط الرّحال

لب�سعة  ق��م  مدينة  ف��ي  اإقامته  اأث��ن��اء 

اأ�ساتذته  وف��اة  اإليه خبر  ي�سل  ب��داأ  اأي��ام، 

متابعة  عن  فان�سرف  الآخ��ر،  تلو  واح��دًا 

���س��ي��ره اإل����ى ال��ن��ج��ف، وح����طَّ رح��ال��ه في 

عند  العلم  ولطلب  للتدري�ض  ليتفّرغ  قم، 

اأ�ساتذة قم العظام، كالعالمة البروجردي 

�سفوف  وك��ان��ت  الكوهكمري.  وال��ع��الم��ة 

اإلى  قائمة  زالت  ما  للطالب  تدري�سه 

الأحد  نهار  وف��ات��ه   حين 

اأيار  من  ع�سر  ال�سابع  فى 

ال�ساد�سة  يناهز  عن عمر 

ليترك  ع��ام��ًا  والت�سعين 

والعرفان  العلم  �سماء  في 

فراغًا لن ي�سده اأحد.

العالم  اأ���س��رار  م��ن 

الكبير:  

لم يم�ِض على وفاته ب�سع �ساعات )بعد 

التفت �الده لأن�سه 

بالعبادات فاأ�كل 

تهذيبه لعرفاء 

متعددين.
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م�ست�سفى  فى  قلبية  نوبة 

ول�����ي ع�������س���ر ف����ي ق���م(  

حياته  اأ�سرار  ب��داأت  حتى 

اإليها  ف  ل��ي��ت��ع��رَّ تت�سرب 

الكبير،  للعارف  المحبون 

محمد  ال�����س��ي��خ  ق���ال  اإذ 

العالم  ال�سّديقي  كاظم 

من  كان  “اإنه  المعروف: 

��دي��ن. لقد كان  ال��م��وؤَكّ واأول��ي��اء اهلل  اأوت���اد 

 .Rالأئمة لنورانية  وا�سحًا  نموذجًا 

ال�سالح  ال�سلف  اإذا جمعنا �سفات وعلوم 

فكان  بهجت:  ال�سيخ  جمعها  لكان  معًا، 

ال�سيخ الأن�ساري في الفقه، والعالمة بحر 

ابن طاوو�ض  وال�سيد  ال�سريعة،  في  العلوم 

في العرفان والحكمة. كان مجاهدًا داعمًا 

ال�ساه،  �سد  ثورته  في  الخميني  ل��الإم��ام 

وكان حبه لالإمام ل مثيل له.. كيف اأ�سفه 

كان  لقد  الو�سف؟!  نطاق  عن  خارج  وهو 

من  عمودًا  كان  لقد  له.  ثاني  ل  نموذجًا 

الدنيا   من  متحررًا  كان  الدين...  اأعمدة 

فذهب م�ستغنيًا عنها...”.

الكربالئي،  ج��واد  محمد  ال�سيد  اأّم��ا 

فقد قال متحدثًا عن ال�سيخ بهجت: “قلبه 

اعتلى  لقد  اأ�سيلة،  اأفكاره  الزلل،  كالماء 

العرفان  اأب����واب  ل��ه  وفتحت  العلم  قمم 

وال�سهود وهو في ريعان ال�سباب”.

 نعي الإمام القائد {:

متاأ�سفاً   } الخامنئي  القائد  نعاه 

الجليل  والفقيه  الرباني  العالم  لرحيل 

وقال:  الحي  الوجدان  �ساحب  والعارف 

ثلمت في الإ�سالم ثلمة ل ي�سّدها �سيء. 

ك��ان من مراجع  العظيم  العالم  ه��ذا  اإن 

البارزين،  ال��م��ع��ا���س��ري��ن  ال��ت��ق��ل��ي��د 

ك����ب����ي����راً في  واأ�������س������ت������اذاً 

العرفان، وَمعيناً لفيو�ض 

معنوية ل تنقطع.

من اأ�ساتذته: 

تتلمذ ال�سيخ بهجت 

على اأ�ساتذة كثر، نذكر 

 منهم: 

� ال�سّيد ح�سين البادكوبي.

 

� اآية اهلل ال�سّيد اأبو القا�سم الخوئي. 

 

 � اآية اهلل ال�سيخ �سياء الدين العراقي. 

� اآية اهلل محّمد كاظم ال�سيرازي. 

 

� ال�سّيد محّمد حّجت الكوهكمري. 

 

� اآية اهلل الميرزا ال�سيخ محّمد ح�سين 

 الغروي النائيني. 

� اآية اهلل ال�سّيد ح�سين الطباطبائي 

 البروجردي. 

� اآية اهلل ال�سّيد اأبو الح�سن المو�سوي 

 الأ�سفهاني، 

� اآية اهلل ال�سيخ محّمد ح�سين الغروي 

الأ�سفهاني، المعروف بالكمياني.

 ومن تالمذته:

� اآية اهلل ال�سيخ محّمد تقي م�سباح 

 اليزدي. 

 � العالمة ال�سيخ حبيب الكاظمي. 

 اأما موؤلفاته فمنها: 

 � منا�سك الحج. 

 � كتاب الطهارة. 

 � ر�سالة تو�سيح الم�سائل. 

�سول. 
ُ
� دورة كاملة في الأ

 

 � دورة كاملة في كتاب ال�سالة. 

� حا�سية على مكا�سب ال�سيخ الأن�ساري.

اإذا جمعنا �سفات 

�علوم ال�سلف ال�سالح 

معًا، لكان جمعها 

ال�سيخ بهجت.
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حممود علي كري

َل����ْن اأع�������ُذَل ال����َده����َر َي����ا َدْه�������رًا ِب����ِه ال��ِغ��َي��ُر

 واأل�����ُط�����َم ال�����َوْج�����َه َم���ْث���ُك���وًل ِب����َم����ْن ُح��ِم��ل��وا

َع��َب��َث��ت اإْن  ْط�����الِل  ل�����الأَ ���ع���َر  ال�������سِ ������س�����ِرَع 
ُ
واأ

)1(

را�ِسَيٍة َف������ْوَق  َن������ارًا  ال���َف���ْق���َد  ���اأْح���ِم���ُل  ����سَ

����يُء َدرَب�����������ًا َوت������ه������ِدي ُك��������َلّ ق���اف���ل���ٍة ُت���������سِ

����اأرَف����ُع ال�����راأ������ضَ ِف�����ي ت���اأِب���ي���ِن���ِه َف����ِخ����َرًا �����سَ

واأْن����������ُدَب ال�����َم�����ْوَت َغ�����اَي�����اُت ال��������َوَرى ُح���َف���ُر

َع���َل���ى ال����ُج����ُف����وِن وَدم�������ُع ال���َق���ل���ِب ُم��ن��ه��ِم��ُر

ال���َق���َدُر ���م  ُح���ِتّ اأْو  ال�������َرَدى  ����ُروُف  �����سُ ِف��ي��َه��ا 

��َج��ُر ���يَء ِل���َم���ن ِف����ي َل���ْي���ِل���ِه���م ���سَ ِل���َك���ي ُت�������سِ

َت���ِخ���ي���ُط ُن��������وَرًا َوِم����ن����َه����اَج����ًا ِل���َم���ن َع���َث���روا

اأَث�������ُر ل����َه����ا  َي����ْب����َل����ى  ال����ُط����ه����ِر ل  �����ُة  َف�����ِع�����َمّ

ي����ْغ����ُم����ُرَه����ا اهلل  وُن�����������وُر  َت����ْب����ل����ى  َوك������ي������َف 

ُهدًى وِه���َي   
)2(

الأْجَداِث اإل��ى  ي  َتم�سِ وَك��ْي��َف 

�����ُع ل���ل���َب���اِك���ي���ن َراِك������َع������ًة َوَك������ي������َف ُت�����و������سَ

ث���اِك���ل���ًة ال����َن����ْع���������ضِ  َف����������ْوَق  ����ُت����رَف����ُع  �����سَ األ 

ُم���َق���اًل ِب����َن����ا  اأدَم��������ى  واإْن  ال������ُغ������روَب  اإنَّ 

��ُر ال�������ُن�������وِر: َي���ع���ل���و ث����م َي��ن�����ت��������سِ
ُ
َوَدي������������َدن 

َوَه������ل َراأْي��������َت ُه������دًى ِف����ي ال����ُت����رِب َي���ْن���دِث���ُر

َع���َب���روا اإن  ���اِد   ل���ل���ُع���َبّ ال���ِج�������س���َر  َوَك�����اَن�����ِت 

��ُر ���ى ِح���ي���َن َت��ْن��َك�����سِِ ��ْم�����ِض ح���َتّ َك���ِرْف���َع���ِة ال�����سَ

�������اَر ل����َف����ْج����ٍر َب���������اَت ُي���ن���ت���َظ���ُر َف�����َق�����د اأ��������سَ

ِل�����َم�����ْن �����س����اأرف����ع اآَي����������اِت ال�������ُدَع�������اِء ِب�������اأْن

َدَرى َح����ْي����ُث  ال���َع���ْق���ِل  ب���ي���َن  اأوِزُن  وَك����ْي����َف 

���َع���ه���ا وَك�����ي�����َف اأرُق�����������ُب ِف������ي ُق��������ٍمّ َم���َوا����سِ

����ِت����َه����ا اأِزَقّ ِف�����ي  ��ى  ك��ِع��ي�����سَ ���ي  َي���ْم�������سِ اأََراُه 

  وُك����ْن����ُت اأْن�����ُظ�����ُر ِف����ي َوْج�������ٍه َع������الُه ُت���َق���ًى

���َف���َت���ْي���ِن ِف����ي َع��َج��ٍب اأَراِق��������ُب ال����ِذْك����َر َوال�������سَ

َم���َه���ٍل َع���َل���ى  ��ل��ى  ���سَ اإْن  ال���َف���ْج���ِر  ����اَع����َة  َو�����سَ

َح������َرٍم ِف�����ي  اأْم��������َن اهلل  ���ُد  َي���ْق�������سُ َوِح�����ي�����َن 

َح���َن���ْت ���ِي  ال���َت���ِقّ َن���ْع�������ضِ  َع���َل���ى  ِق���َب���اب���ًا  اأَرى 

ى َم�سَ ال���َط���اِه���رْي���َن  وُق������رِب  ال���ُخ���ُل���وِد  اإِل�����ى 

����ٌر ل���ْي�������ضَ َي���ْن���َج���ِب���ُر ����َدّ َث�����ْل�����ٌم وَك���������سْ ُي���������سَ

���ُر ُم���ن���َك�������سِ وال����َق����ل����ُب  َل�������ُه  ال����ُخ����ل����وَد  اأَنّ 

����َوُر ���ب���ٍر ِب����َه����ا ِم�����ن ِذْك�����������ِرِه �����سُ َوُك����������ُلّ ����سِ

����ُر ����ُدوٌد َوُم����ْن����اأ�����سِ َوَح������ْوَل������ُه ال����َن����ا�����ضُ َم���������سْ

)3(

ال�َسَحُر َف���اَت���ِن���ي  �����ا  اإَمّ الأْج������َر  دِرُك 
ُ
َف��������اأ

��ُروا وا َوَم������ْن َح�����سَ ���َر َوْج������ٍه ل���َم���ْن َم������ُرّ وِب�������سْ

���ُر ����ى َك�������اَد َي���ْن���َح�������سِ ����ْوُق ح����َتّ ُه ال���������سَ ������َدّ َو�������سَ

اأَك���������اَن َي���������ْدِري ِب����َم����ا َي�����اأِت�����ي َوَي����ْن����َت����ِظ����ُر!؟

)4(

َخَطُروا اأْم���ِن���َه���ا  ِف���ي  ِب���َم���ْن  اأه����اًل  َت���ُق���وُل 

َف�����ِري�����َد َدْه���������ٍر ِب������ِه الأْزَم�������������اُن َت���ْف���َت���ِخ���ُر

الرا�سية: الجبال العالية. (1 )

الأجداث: القبور. (2 )

الهوام�ش

اإ�سارة اإلى الحديث ال�سريف: النظر اإلى وجه العالم عبادة. (3 )

خطروا: حَلّوا �سيوفًا. (4 )
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اعتذار م�سبق:

بالعتذار  الكريم  القارئ  من  اأتقّدم 

لأّنني �ساأورد بع�ض الم�سطلحات في مقام 

ال�سرورة، وهذه الم�سطلحات اأ�سا�سّية في 

البع�ض  تزعج  قد  ولكّنها  المو�سوع،  هذا 

فعذرًا، ول حياء في الدين.

�سروط المطّلقة:

الزوجة الدائمة التي ُيراد طالقها اإّما 

اأن يكون مدخوًل بها، واإّما ل.

فاإن لم يكن مدخوًل بها، جاز طالقها 

في اأّي وقت، �سواء اأكانت في طهر اأم في 

حي�ض.

واإن كان مدخوًل بها، ففيها �سورتان:

� الأولى: اإذا كانت حاماًل جاز طالقها 

في اأّي وقت، وي�سّح طالقها حّتى لو كانت 

في الحي�ض.

الم�سكلة:

اأّن الطالق في بع�سها يقع باطاًل،  تنت�سر بين المطَلّقين حالت يتبّين منها 

علماء  للقاء  المنا�سب  الوقت  ينتظر  ول  �سريع،  ب�سكل  الطالق  يريد  فالبع�ش 

خبراء، يّتقون اهلل � تبارك وتعالى �.

ال�سراح،  مطلقة  اأّنها  وتعتقد  تتوّهم  وهي  زوجها،  عهدة  في  المراأة  وتكون 

فتتزّوج رجاًل اآخر، وتكون الم�سيبة قد وقعت، فالمراأة تزّوجت رجاًل وهي في 

عهدة رجل اآخر. ول حول ول قّوة اإّل باهلل العلّي العظيم.

من اأحكام 

الطالق
ال�سيخ علي حجازي
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ال���ث���ان���ي���ة:   �

حائاًل  ك��ان��ت  اإذا 

)اأي: لم تكن حاماًل( 

فال ي�سّح طالقها في حال الحي�ض 

والنفا�ض، بل ي�سترط في الطالق اأن تكون 

الزوجة في طهر )اأي: ل حي�ض ول نفا�ض( 

لم يح�سل فيه دخول اأ�ساًل.

واأّم��ا الطالق في طهر فيه دخول فال 

اأّن بع�سًا من حالت  ي�سّح، وهنا قد ثبت 

اأوقعت قد ح�سلت في طهر  التي  الطالق 

ومع  ب��اط��اًل،  الطالق  فيكون  دخ��ول،  فيه 

ذلك تتزّوج هذه الزوجة من رجٍل اآخر.

تاأكيد:

فيه  الطالق في طهر ح�سل  ي�سّح  ل 

الحالة،  في هذه  الطالق  وقع  فلو  دخ��ول، 

زوجّية  على  تبقى  وال��م��راأة  ب��اط��ل،  فهو 

المطِلّق، ولم يقع طالق �سرعّي، ولذا ل بّد 

من التدقيق، وعلى كّل عالم دين ورد اإليه 

المراأة في طهر  اأّن  يتاأّكد  اأن  طلب طالق 

لم يجامعها زوجها فيه.

خال�سة:

ل ي�����س��ّح ط���الق ال��م��دخ��ول ب��ه��ا غير 

الحامل اإذا كانت في الحي�ض اأو النفا�ض، 

اأو في طهر ح�سل فيه الدخول. واأّما غير 

في�سّح طالقها  الحامل،  اأو  بها  المدخول 

اأّي  اأّي وقت، وكذا، ي�سّح الطالق في  في 

التي  والزوجة  البالغة،  غير  للزوجة  وقت 

بلغت �سّن الياأ�ض.

غياب الزوج:

اإذا كان الزوج غائبًا عن الزوجة، ولم 

يكن قادرًا على ا�ستعالم حالها، واأّنها في 

الطهر اأو في الحي�ض، وكان يريد طالقها، 

ففي الم�ساألة �سورتان:

الأولى: اأن يكون للزوجة عادة وقتّية في 

ففي  بعادتها،  يعلم  الزوج  وكان  الحي�ض، 

اأن ينتظر م�سّي  هذه ال�سورة على الزوج 

بعد  فاإن طّلقها  ثّم يطّلقها،  وقت حي�سها 

�سادف  �سواء  الطالق،  �سّح  الوقت  ه��ذا 

الطالق وقت الطهر اأو وقت الحي�ض.

عادة  ل��ل��زوج��ة  يكن  ل��م  اإن  ال��ث��ان��ي��ة: 
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يكن  لم  ال��زوج  ولكّن  لها  ك��ان  اأو  وقتّية، 

يعلم بها، وجب عليه اأن ينتظر مّدة يتاأّكد 

معها اأّن الزوجة قد خرجت من العادة، ثّم 

�سّح  المّدة  هذه  بعد  طّلقها  فاإن  يطّلقها، 

الطالق، �سواء اأ�سادف الطهر اأو الحي�ض. 

انتظار  بعد  ال��ط��الق  يكون  اأن  وي�ستحّب 

ثالثة اأ�سهر بعد اآخر مجامعة.

الم�سترابة:

اإذا كانت الزوجة بالغة، ولم ت�سل اإلى 

�سّن الياأ�ض، ولكّنها ل تحي�ض لأمر عار�ض، 

بعد  طالقها  في�سّح  بالم�سترابة،  وت�سّمى 

م�سّي ثالثة اأ�سهر من زمان المواقعة، ولو 

طّلقها قبل ذلك بطل الطالق.

ح�سور �ساهدين عدلين:

ي�سترط ليكون الطالق �سحيحًا زائدًا 

بح�سور  اإيقاعه  يكون  اأن   � م��ّر  ما  على   �

اإن�ساء  ي�سمعان  ذكرين،  عدلين  �ساهدين 

ال�ساهدان  ي��ك��ون  اأن  ب�����س��رط  ال��ط��الق، 

ول  الإن�����س��اء،  �سماع  حين  معًا  مجتمعين 

يكفي على الهاتف.

ال�سيغة:

ة،  خا�سّ ب�سيغة  اإّل  ال��ط��الق  يقع  ل 

كقوله: »اأنت طالق«.

العّدة:

عّدة المطَلّقة فيها حالتان:

فعّدتها  ح��ام��اًل،  ك��ان��ت  اإذا  الأول����ى: 

الجنين  اأك��ان  �سواء  الو�سع،  عند  تنتهي 

تاّمًا اأو ل، حّتى لو كان م�سغة اأو علقة اإذا 

العّدة  تنتهي  الو�سع  وعند  اأّنه حمل.  ثبت 

حّتى لو و�سعت بعد الطالق ب�ساعة.

فعّدتها  حاماًل،  تكن  لم  اإذا  الثانية: 

ثالثة اأطهار، وطهر الطالق ُيح�سب الأّول، 

الثالث  الطهر  بعد  الحي�ض  روؤي���ة  وعند 

تنتهي عّدتها.

وعّدة المتمّتع بها فيها حالتان اأي�سًا:

الأولى: اإذا كانت حاماًل، فعّدتها مّدة 

حملها، وتنتهي عند الو�سع كالدائمة.

فعّدتها  حاماًل،  تكن  لم  اإذا  الثانية: 

المّدة  ك��ان��ت  ف��ل��و  ك��ام��ل��ت��ان،  ح��ي�����س��ت��ان 

في  وك��ان��ت  ال��م��ّدة  وهبها  اأو  انتهت،  ق��د 

من  تح�سب  ل  الحي�سة  فهذه  الحي�ض، 

كاملتين، غير  تنتظر حي�ستين  بل  العّدة، 

منقو�ستين. ولو انتهت مّدتها في طهر، اأو 

وهبها المّدة، فتحتاج حي�ستين كاملتين.

ول عّدة على ال�سغيرة غير البالغة ول 

على اليائ�سة.

نعم ف��ي ح��ال وف���اة ال���زوج ل ب��ّد من 

اأكانت  �سواء  ال�سور،  وفاة في جميع  عّدة 

اأكانت  و���س��واء  موؤّقتة،  اأو  دائمة  ال��زوج��ة 

اأكانت  و���س��واء  ل،  اأو  يائ�سة  اأو  �سغيرة 

مدخوًل بها اأم ل.

كلمة اأخيرة:

راجعوا عالمًا تقّيًا خبيرًا، ودّققوا فيما 

المحظور،  في  اأح��د  يقع  ل  حّتى  يح�سل؛ 

باطل  طالقها  اأّن  اكت�سفت  ام���راأة  وك��ّل 

الأّول،  زوجها  اإل��ى  ترجع  اأن  عليها  وجب 

ول��و ك��ان��ت م��ت��زّوج��ة م��ن غ��ي��ره وج��ب اأن 

الثاني  م��ن  وزواج��ه��ا  الأّول،  اإل���ى  ت��رج��ع 

باطل، ولو ح�سل دخول من الثاني حرمت 

اأولد �سبهة مع  عليه موؤّبدًا، واأولدها منه 

جهلها، ولي�سوا اأولد زنى. فاّتقوا اهلل.
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لقد اختلفت طرق تحقيق الحاجات بح�سب 

الطبيعة،  على  ال�سيطرة  على  الإن�سان  قدرة 

من  ال��م��وارد  من  المزيد  على  الح�سول  اأي 

جهة  من  ح�سل  ال��ذي  التطور  وبح�سب  جهة 

الإن�سان  ا�ستخدمها  التي  الو�سائل  في  ثانية 

بعد  الكت�سافات العلمية والتقنية التي غيرت 

اإن  ال��ق��ول  يمكن  بحيث  ح��ي��ات��ه.  ف��ي  الكثير 

قبل  وبينها  اليوم  الإن�سان  بين حياة  المقارنة 

قرن م�سى على �سبيل المثال تبين الختالف 

الكبير � لي�ض فقط في نوعية ما ياأكله اأو يلب�سه، 

يقوم  ال��ذي  الإن��ف��اق  نوعية  ف��ي   � وك��ذل��ك  ب��ل 

المفاهيم  في  تغير  مع  ذلك  ترافق  وقد  به. 

على  الح�سول  بعد  ب��ق��اءه  الإن�����س��ان  يحفظ 

الحاجات ال�سرورية التي تكفل هذا البقاء وتحقق 

ا�ستمراره، مثل الطعام وال�سراب والرعاية ال�سحية 

و�سوى ذلك مما عرفه  الإن�سان في كل الع�سور وفي 

كل المجتمعات وفي مختلف مراحل الحياة.

د. طالل عرتي�سي)*(

النفاق

على اإيقاع الإعالنات
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ع�سر ال�ستهالك 

يتلخ�س في فكرة �احدة 

هي خ�سوع الإن�سان 

لما يعر�س عليه، ل لما 

يحتاج اإليه فعاًل.

كان  حين  ففي  ب��الإن��ف��اق.  المتعلقة 

ينفقون  الح�سارات  معظم  في  النا�ض 

الحاجات  ت��ف��ر���س��ه   داخ��ل��ي  ب��داف��ع 

الح�سول  من  بد  ل  التي  ال�سرورية 

اليوم  عالم  في  الإنفاق  بات  عليها، 

اإن  اأي  خ��ارج��ي.  لتحري�ض  يخ�سع 

كل  ومعها  الحديثة  الإع��الم  و�سائل 

الكثير  خلفها  ومن  الت�سال  و�سائل 

المجالت  في  والخبراء  العلماء  من 

من  يعملون  والجتماعية،  النف�سية 

المزيد  اإل��ى  الإن�سان  دف��ع  اأج��ل 

النظر  بغ�ض  الإن���ف���اق،  م��ن 

ما  اإل��ى  الفعلية  حاجته  عن 

م��ا نطلق  وه���ذا  ي�����س��ت��ري��ه. 

ال�ستهالك. عليه 

ال�ستهالك حاجة اأم 

رغبة:

 لأن ال�ستهالك لي�ض �سراء 

الإنفاق  هو  بل  يحتاجه،  ما  الإن�سان 

المع�سلة  هي  وه��ذه  يحتاجه،  ل  ما  على 

الدائم  التجاذب  اأي  اليوم.  نعي�سها  التي 

بين ما نحتاجه وبين ما تقدمه لنا و�سائل 

اأنه حاجة وهو في الحقيقة  الإعالم على 

الو�سائل  ه���ذه  وت�ستفيد  ك��ذل��ك.  لي�ض 

اأ�سرنا  الذين  الخبراء  خلفها  وم��ن 

اإل���ي���ه���م م���ن ال��ج��وان��ب 

الإن�سان،  عند  النف�سية 

بتحري�ض  ه��وؤلء  فيقوم 

ما  يبدو  بحيث  الرغبة، 

نرغب فيه � وهو كثير ول 

حاجة  وكاأنه   � له  ح��دود 

ن�ستطيع  ل  ���س��رورة  اأو 

والرغبة  بدونها.  العي�ض 

الإن�سانية كما نعلم ل حدود لها، ول يمكن 

اأي  والعقل،  الوعي  بقدرة  اإل  اإخ�ساعها 

وهذه  وال�سيطرة.  ال�سبط  على  بالقدرة 

من  الرغبة  طبيعة  بمعرفة  اإل  تتحقق  ل 

من  بتحري�سها  يقوم  من  وطبيعة  جهة، 

الأدبيات  ت�سميه  ما  وه��ذا  اأخ���رى.  جهة 

معظم  في  الحكمة  واأدب��ي��ات  الإ�سالمية 

البحث  اأم���ا  ب���«ال��ق��ن��اع��ة«.  المجتمعات 

الدائم عن اإ�سباع الرغبة: اأي الرغبة في 

يعر�ض  ما  وك��ل  ن�ساهده  ما  كل  امتالك 

كل  على  الح�سول  في  والرغبة  اأمامنا، 

الب�سر...  عليه  يقع  ما  كل  وعلى  �سيء، 

وبغ�ض النظر حتى عن اإمكاناتنا المادية 

المفهوم  بح�سب  في�سبح   المعنوية...  اأو 

الإن�سان  اإن  اأي  للهوى.  خ�سوعًا  القراآني 

عن   تتوقف  ل  التي  لرغبته  يخ�سع  الذي 

لهواه.  يخ�سع  وك��اأن��م��ا  والتمني  الطلب 

»اأراأيت من اتخذ اإلهه هواه؟«. والهوى هو 

خالف العقل والتعقل والتفكير المنطقي. 

اأي هو هنا التعار�ض بين الحاجة الفعلية 

وبين الرغبة الوهمية. هنا، يكمن الفارق 

الإنفاق  وب��ي��ن  ال�����س��روري  الإن��ف��اق  بين 

»ال��خ��ارج«.  يحركه  ال���ذي  ال�ستهالكي 

الإعالم  و�سائل  هو  اأ�سرنا  كما  والخارج 

النف�سية  البنى  وتوظيف  والدعايات 

والنفعالية  وال��ع��اط��ف��ي��ة 

مختلف  ف���ي  ل��الإن�����س��ان 

مراحل عمره، لكي يتوجه 

ال�ستهالكي  الإنفاق  نحو 

بالقلق  �سعور  اأي  من دون 

اأو بالتردد. ل بل المطلوب 

اأن  الحالة  ه��ذه  مثل  ف��ي 

بالر�سا  الإن�����س��ان  ي�سعر 
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لعتبارات  ي�ستجيب  لأن���ه  ال����ذات،  ع��ن 

و�سائل  ل��ه  قدمتها  ونف�سية  اجتماعية 

اعتبارات  اأنها  على  والدعايات  الإع��الم 

التخلي  اأو  تجاهلها  يمكن  ول  �سرورية 

عنها. في�ستري الإن�سان � رجاًل اأو امراأة � 

�سلعة معينة لأن الدعاية قدمتها اإليه على 

�سهولة.  اأكثر  اأو حياتها  تجعل حياته  اأنها 

اأو لأنها �ستجعله اأكثر جماًل اأو اأكثر �سهرة 

ادعاءات وهمية  كلها  اأقرانه... وهي  بين 

ال�سلعة ف��������ي م���ع���ظ���م  لأن  الأح��ي��ان، 

�سوف  نف�سها 

اإلينا  ت���ق���دم 

ب����ع����د ف���ت���رة 

بعد  وج���ي���زة 

اإ�������س������اف������ة 

من  ال��ق��ل��ي��ل 

اليها  المواد 

ع���ل���ى اأن���ه���ا 

الأف���������س����ل... 

الدعايات  »الأف�سل« في  باأنها كانت  علمًا 

ال�سابقة...

الإن�����ف�����اق وت���ح���ّك���م دع���اي���ات 

ال�ستهالك:

 م���ا ن�����س��ه��ده ف���ي ع���ال���م ال���ي���وم من 

اإعالمية تحيط بنا من كل جانب  �سغوط 

اليوم،  �ساعات  امتداد  على  وتحا�سرنا 

ما  ���س��راء  اأي   � ال�ستهالك  على  وتحثنا 

المقايي�ض  ق��ل��ب   � ن��ح��ت��اج��ه  ل 

عقب.  على  راأ�سًا  والموازيين 

فلم يعد المهم هو الح�سول على 

على  اأو  الغذائية،  الحاجة  هذه 

على  اأو  ذاك،  اأو  اللبا�ض  هذا 

هذه الو�سيلة اأو تلك. بل بات 

المهم هو اأن نح�سل على ما يعر�ض علينا 

اإليه..  الفعلية  حاجتنا  عن  النظر  بغ�ض 

خالل  من  الإع��الم،  و�سائل  ذهبت  بل  ل 

الح�سول  ربط  اإلى  المتكررة،  الدعايات 

اأي  الجتماعي.  بالترقي  الحاجة  على 

اأو تلك  اأنها جعلت ا�ستهالك هذه ال�سلعة 

الذين  النا�ض  �سائر  عن  للتميز  مدخاًل 

المذكورة.  ال�سلعة  �سراء  من  يتمكنوا  لم 

الوقت وفي مختلف  �سن�سهد بمرور  هكذا 

الأو�ساط الجتماعية من يحاول اأن ينفق 

وفق  ل��ي�����ض   �

يحتاجه،  ما 

� وف��ق ما  بل 

مع  ين�سجم 

ي�ساهده  ما 

من دعايات 

ك  �ستهال ل

ح������اج������ات 

اإن تلبية كل رغبات الطفل 

يعني اأن نجعله م�ستقباًل اأ�سير 

ما يعر�س عليه.
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اإلى  عنها  الإع����الن  ت��ك��رار  م��ع  ت��ح��ول��ت 

»�سرورات« اجتماعية  ل بد من الح�سول 

عليها. لذا، ل تقت�سر النظرة اإلى التبذير 

اأنه  على  الكريم  ال��ق��راآن  ف��ي  ال��م��ذم��وم 

الإنفاق في غير مو�سعه فقط، بل ي�سبح 

التبذير اأي�سًا في غير ما نحتاج اإليه وفي 

ما ي�ستجلب ال�سهرة والتمايز عن النا�ض، 

وهي �سفات اأي�سًا مذمومة ويدعو القراآن 

البتعاد  اإلى  ال�سريفة  والأحاديث  الكريم 

من  ُكثرًا  اأن  والم�سكلة  لكراهتها.  عنها 

المي�سورين،  غير  من  وحتى  الموؤمنين، 

يريد  الذي  ال�ستهالك  فخ  في  وقعوا  قد 

والمكانة  ال��رغ��ب��ات،  لتحقيق  الإن���ف���اق 

الحاجات  لإ�سباع  ولي�ض   - الجتماعية 

حياتهم  يجعل  ما  اإن�سان.  لكل  ال�سرورية 

اأكثر �سعوبة وع�سرًا.

ه���ل ن��ج��ع��ل اأط���ف���ال���ن���ا اأ����س���رى 

رغباتهم؟

ومن الموؤ�سف اأن الكثير من المربين 

ل يلتفتون مبكرًا اإلى خطورة هذه الق�سية 

الإن�سان وعلى  �سلوك  اأهميتها  على  واإلى 

بذلك  والمق�سود  الم�ستقبلية.  �سخ�سيته 

على  الطفل  بتدريب  المبكر  اله��ت��م��ام 

ما  كل  الطفل  هذا  ُيعطى  اأّل  اأي  ال�سبر، 

يرغب فيه حتى لو كان بمقدور الأهل تلبية 

رغبات  كل  تلبية  اإن  المختلفة.  رغباته 

اأ�سير ما  الطفل يعني ان نجعله م�ستقباًل 

النف�سية  بنيته  نجعل  واأن  عليه،  يعر�ض 

ه�سة، وغير قادرة على مقاومة الرغبات 

يعني  للطفل  �سيء  كل  وتوفير  المختلفة. 

�سخ�سية  تكوين  في  ن�ساهم  اأننا  اأي�سًا 

تعقيدات  تتحمل  اأن  ت�ستطيع  ل  �سعيفة، 

ل  التي  والإحباطات  و�سعوباتها  الحياة 

اإن�سان... لذا، ي�سبح  اأن يواجهها كل  بد 

التحمل  على  الطفل  ت��دري��ب  المطلوب 

للح�سول  النتظار  وعلى  ال�سبر  وعلى 

على ما يحتاج، كما ي�سبح من ال�سروري 

وما  يحتاجه  ما  بين  التفريق  على  تعليمه 

يرغب فيه. وعلينا نحن المربين اأن نلبي 

لي�ض  ولكن  ال�سرورية،  الطفل  حاجات 

رغباته  تلقائيًا  نلبي  اأن  ال�سروري  من 

التي ل حدود لها.. وهذه بتقديرنا م�ساألة 

تكوين  م�ستوى  على  الأه��م��ي��ة  غ��اي��ة  ف��ي 

الم�ستقبلية.   وتاأثيراتها  الطفل  �سخ�سية 

ع�سر  ال���ي���وم  ع��ل��ي��ه  ي��ط��ل��ق  م���ا  اإن 

واح��دة  ف��ك��رة  ف��ي  يتلخ�ض  ال�ستهالك 

على  المحدودة  غير  الرغبة  طغيان  هي 

الحاجة المحدودة والب�سيطة، هي خ�سوع 

يحتاج  لما  ل  عليه،  يعر�ض  لما  الإن�سان 

المجتمعات  رغ��ب��ة  وب�سبب  ف��ع��اًل.  اإل��ي��ه 

الغربية في تحقيق اأق�سى ما ت�ستطيع من 

رغباتها، ذهبت اإلى احتالل بلدان العالم 

وخيراتها...  ث��روات��ه��ا  ون��ه��ب  الأخ����رى 

وع�سر ال�ستهالك على الم�ستوى الفردي 

النف�سية  التوترات  معظم  في  ال�سبب  هو 

والجتماعية التي يعي�سها الإن�سان اليوم، 

الب�ساطة  اأفقدته  ال�ستهالك   ذهنية  لأن 

قيودها... من  لفك  الروح  تحتاجها  التي 

ب�ساطة  على  عمومًا  الديني  التاأكيد  هنا، 

ال��ع��ي�����ض وع��ل��ى رف�����ض ال��ت��ب��ذي��ر ح��ت��ى ل 

{اإخوان  � من  ندري  ل  ومن حيث   � نكون 

و�سفهم  كما   )27 )ال�سراء:  ال�سياطين} 

وتعالى...  �سبحانه 

*  اأ�ستاذ علم الجتماع - الجامعة اللبنانية.
الهوام�ش
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الق�سايا  اأه��ّم  من  العمل  مو�سوع  اإّن 

الهتمام،  كثير  الإ���س��الم  اأعطاها  التي 

ونّظمها بما يوؤّمن حياة الإن�سان، ويو�سله 

�سنحاول  ما  وه��ذا  المن�سود.  هدفه  اإل��ى 

الإ�سارة اإليه في هذه الكلمات.

 فطرة اهلل

في  وتعالى  �سبحانه  اهلل  اأودع  لقد 

الطبيعة الب�سرّية عّدة غرائز ت�ساعده في 

الكمال  اإل��ى  للو�سول  الحياة  طريق  �سّق 

الراحة  ط��ل��ب  غ��ري��زة  منها  ال��م��ن�����س��ود، 

وال�سطراب،  والألم  الخطر  من  والفرار 

الغريزة  ه��ذه  ن�ستك�سف  اأن  اأردن��ا  واإذا 

الإن�سان  لوجدنا  العمل،  مجال  في 

يطمئّن  ول  ي�����س��ت��ق��ّر  ل 

ل  ح�سّ ق��د  ي��ك��ن  ل��م  اإذا 

اأّم����ن  اأو  ���س��ن��ت��ه،  ق����وت 

فنرى  وم�ستقبله،  حياته 

ي�سعى  الم�ستقبل  من  خوفه  من  الإن�سان 

مورد  ليوؤّمن  العمل،  ع��ن  للبحث  دائ��م��ًا 

رزقه، وبالتالي، كي ترتاح نف�سه وت�ستقّر. 

Q الح�سن  اأب���ي  ع��ن  ال��ح��دي��ث  وف��ي 

اإذا  النف�ض  اإّن   :Pر�سول اهلل »قال  قال: 

الإمام  وعن   .
)1(

ا�ستقّرت« قوتها  اأحرزت 

�سلمان  »قال  قال:   Qال�سادق جعفر 

تلتاث على  النف�ض قد  اإّن  )ر�سي اهلل عنه(: 

ما  العي�ض  من  لها  يكن  لم  اإذا  �ساحبها 

معي�ستها  اأح��رزت  هي  ف��اإذا  عليه،  تعتمد 

.
)2(

اطماأّنت«

 اأعظم اأجرًا:

الإن�سانّية  الفطرة  كانت  واإذا 

تحّث الإن�سان على العمل 

ل��ت�����س��ت��ق��ّر ن��ف�����س��ه، ف����اإّن 

هذا  قّوم  اأي�سًا  الإ�سالم 

العمل ووّجه هذه الفطرة 

عليك اأن تطلب الرزق 

الحالل، ل مطلق الرزق!

طلب الحالل

جهاد في �سبيل اهلل

جميٌل اأن ي�سعى الإن�سان اإلى رزقه، والأجمل من ذلك اأن يكون 

ليت�ساعف بذلك  �سبحانه وتعالى؛  نّيٍة خال�سٍة هلل  �سعيه هذا عن 

له  العي�ش،  لقمة  لتح�سيل  ونهارًا  لياًل  يكّد  مّنا  والكثير  اأج��ره. 

العمل وال�سعي والكّد، فهل  واإذا كانت الحياة قائمة على  ولعياله. 

ترك الإ�سالم مو�سوع العمل دون اأن ي�سّلط ال�سوء عليه؟ هل تركه 

لتدير  للنا�ش  الأم��ور  ترك  هل  ويوّجهه؟  وينّظمه  يقّننه  اأن  دون 

�سوؤونها بنف�سها، وتنّظم الأمور بما يراه العقالء منهم؟

ال�سيد علي مرت�سى

40



41

ل  وكي  ال�سوّي،  ال�سراط  على  تكون  كي 

بالنّية  فابتداأ  الخلق،  هدفّية  مع  تتنافى 

والمحور  عمل،  كّل  في  الأ�سا�ض  هي  التي 

�سبحانه،  اهلل  م��ن  ال��ق��رب��ى  م��ح��ّل  ف��ي 

الرزق  لجلب  العامل  اإّن  لالإن�سان  ليقول 

بل  اهلل،  �سبيل  ف��ي  كالمجاهد  للعيال 

فعن  اأج��رًا،  اأعظم  ال��رواي��ات  بع�ض  على 

على  »ال���ك���اّد   :Qال�سادق الإم�����ام 

 ,
 )3(

اهلل« �سبيل  ف��ي  كالمجاهد  عياله 

يطلب  »الذي   :Qالر�سا الإمام  وعن 

من ف�سل اهلل عّز وجّل ما يكّف به عياله 

اهلل  �سبيل  في  المجاهد  من  اأجرًا  اأعظم 

 .
)4(

عّز وجّل«

الغاية والو�سيلة:

الذي  ال�����س��وؤال  لكن 

ب�سّدة،  نف�سه  ي��ط��رح 

الكثير  به  يبتلى  والذي 

م��ج��ّرد  اأّن  ه���ل  ه����و: 

وتجّوز  ت�سّوغ  الحاجة 

اأّي���ًا  العمل  ل��الإن�����س��ان 

واإذا  العمل؟  نوع  كان 

كان الإ�سالم يحّث 

هذه  فهل  ال��رزق،  طلب  في  ال�سعي  على 

وبالتالي  الو�سيلة  تبّرر  المن�سودة  الغاية 

هذا  لتح�سيل  نعمله  عمل  اأّي  لنا  تجّوز 

الرزق؟

ووا�سحًا،  �سهاًل  ال��ج��واب  ي��ب��دو  ق��د 

الإ�سالم حّرم  اأّن  جّدًا  الطبيعّي  واأّنه من 

الربوّية،  كالمعامالت  المعامالت،  بع�ض 

واأّن  والمحّرمات،  بالممنوعات  والتجار 

ال�سروط،  ببع�ض  قّيدها  الأعمال  بع�ض 

فكيف  نظاٍم،  ك��ّل  في  موجوٌد  اأم��ر  وه��ذا 

ت�سوير ح�سن بح�سون
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ب��ال��ن��ظ��ام ال�����س��ام��ل ال��ع��اّم ال��ن��اظ��ر لكّل 

النظام  وه��و  الإن�����س��ان��ّي��ة،  الحياة  اأب��ع��اد 

الإ�سالمي؟!

 من حبائل اإبلي�ش:

لكن، لي�ض هذا هو المراد من البحث، 

فكثير من الأعمال محّرم بعنوانه الأولّي، 

محّرمة،  الأعمال  هذه  الأ�سا�ض  من  اأي 

الإن�سان  يتجّنبها  اأن  جّدًا  الطبيعي  ومن 

ال�سيطان  اأّن  كما  بها،  يقوم  ول  الم�سلُم 

هذا  م��ن  الم�سلم  على  يدخل  ل  اللعين 

الباب ليف�سد عليه دينه، واإّنما يدخل عليه 

والتجارات  الأعمال  الحالل من  باب  من 

والتي  بل  محّللة،  الأ�سا�ض  من  هي  التي 

له  ليبّرر  المقّد�ض،  ال�سارع  عليها  ح��ّث 

اأطفاله  ي���رزق  اأن  عليه  وب���اأّن  اأع��م��ال��ه، 

وعياله، وي�سعى لك�سب معي�ستهم.

 الرزق الحالل:

نعم، اهلل هو الرازق للعباد، واأنت اأّيها 

الرجل اأو اأّيها الأب الو�سيلة، وعلى يديك 

يجري اهلل رزقك ورزق عيالك. هذه هي 

النظرة الإ�سالمّية للرزق، ولكن عليك اأن 

الرزق!  مطلق  ل  ال��ح��الل،  ال��رزق  تطلب 

تطلب المال الحالل، ل اأّي مال! {َوُكُلواْ 

اهلّلَ  ُقواْ  َواَتّ باً  َطِيّ َحاَلًل  اهلّلُ  َرَزَقُكُم  ا  ِمَمّ

)المائدة:  ُم��وؤِْم��ُن��وَن}  ِب��ِه  ن��ُت��م  اأَ ����ِذَي  اَلّ

 Qال�سادق الإم��ام  وعن   ،)88
اأّنه قال: »ل خير فيمن ل يحّب 

جمع المال من حالل، فيكّف 

به وجهه، ويق�سي به دينه، 

.
)5(

وي�سل به رحمه«

 هل ن�ساأل؟

العلماء  ن�ساأل  هل 

تجارتنا  اأحكام  عن 

هل  وال�سيام؟  ال�سالة  عن  ن�ساأل  كما 

عمل  من  به  نقوم  ما  اأحكام  عن  ن�ساألهم 

في  ورد  فقد  اهلل؟  اأم���ام  ذّمتنا  لنبّرئ 

الحديث عن الأ�سبغ بن نباتة قال: �سمعت 

المنبر:  على  يقول   Qالموؤمنين اأمير 

المتجر،  ث��ّم  الفقه  ال��ت��ّج��ار،  مع�سر  »ي��ا 

المتجر.  ث��ّم  الفقه  المتجر،  ث��ّم  الفقه 

َل��ل��رب��ا ف��ي ه��ذه الأّم���ة اأخ��ف��ى من  واهلل، 

يمانكم 
َ
اأ �سوبوا  ال�سفا،  النمل على  دبيب 

حلفتم(،  اإذا  ا���س��دق��وا  )اأي  بال�سدق 

اإل من  النار،  التاجر فاجر، والفاجر في 

.
)6(

اأخذ الحّق واأعطى الحّق«

حذاِر:

ل�ست  اأن��ت  انتبه  العامل،  الأب  اأّي��ه��ا 

وتعالى  �سبحانه  اهلل  و�سع  فقد  وح��دك، 

بالمحافظة  وكّلفك  اأم��ان��ات،  عنقك  في 

واْ  ُت������وؤُدّ اأَن  َي����اأُْم����ُرُك����ْم  اهلّلَ  {اإَِنّ  عليها  

 ,)58 )الن�ساء:  اأَْه��ِل��َه��ا...}  اإَِل��ى  الأََم��اَن��اِت 

وزوجتك  اأولدك  الأم���ان���ات  ه��ذه  وم��ن 

اأين  وكّل من تعوله، وهم ل ي�ساألونك من 

تقّدمها  عي�ض  لقمة  كّل  اإّن  بالمال؟  جئت 

القيامة،  يوم  عنها  م�سوؤول  فاأنت  لعيالك 

والعظم  عليهم،  ينبت  ال��ذي  اللحم  واإّن 

ي�ستّد  من ال��ذي  ه����و  ف���ي���ه���م، 

هذا المال الذي 

ت���ق���ّدم���ه ل��ه��م، 

ي�سّدد  مّما  وه��ذا 

الم�سوؤولّية. عليك 

م������ج������ادل������ة 

من  اأه��ون  ال�سيوف 

طلب الحالل

لي�ض  ف��الأم��ر 

ال�سهولة  ب���ه���ذه 
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والب�ساطة، وتح�سيل اللقمة الحالل 

وتعب،  لم�سّقٍة  بحاجة 

»التاجر  ك��ان  هنا  وم��ن 

ال�������س���دوق الأم���ي���ن مع 

وال�سّديقين  ال��ن��ب��ّي��ي��ن 

ومن   .
)7(

وال�سهداء«

اأف�سل  م��ن  ك��ان��ت  ه��ن��ا، 

يتقّرب  ال��ت��ي  ال��ع��ب��ادات 

�سبحانه،  اهلل  اإل���ى  بها 

النف�ض،  على  المحافظة 

وع��ل��ى م��ن ي��ع��ول��ه، فعن 

اأب��ي جعفرQ ق��ال: »ق��ال ر���س��ول اهلل

اأف�سلها طلب  P: العبادة �سبعون جزءاً 

.
)8(

الحالل«

»دعا  قال:  الفزاري  جعفر  اأبي  وعن 

ي��ق��ال له  ل��ه  اأب���و ع��ب��د اهللQ م��ول��ى 

له:  وقال  دينار،  األف  فاأعطاه  م�سادف، 

اإلى م�سر، فاإّن عيالي  تجّهز حتى تخرج 

مع  وخرج  بمتاع  فتجّهز  قال:  كثروا،  قد 

م�سَر  من  دَن��وا  فلّما  م�سر.  اإلى  التّجار 

م�سَر،  م��ن  خ��ارج��ٌة  ق��اف��ل��ٌة  ا�ستقبلتهم 

ف�ساألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله 

في المدينة، وكان متاع العاّمة، فاأخبروهم 

فتحالفوا  ���س��يء،  منه  بم�سر  لي�ض  اأّن���ه 

اأن ل ينق�سوا متاعهم من  وتعاقدوا على 

ربح الدينار دينارًا، فلّما قب�سوا اأموالهم 

م�سادف  دخل  المدينة،  اإلى  وان�سرفوا 

على اأبي عبد اهللQومعه كي�سان، في 

جعلت  فقال:  دينار،  األف  واح��ٍد  كّل 

ف��داك، ه��ذا راأ���ض المال 

وه��ذا الآخ��ر رب��ح، فقال: 

ولكن  كثيٌر  الربح  اإّن هذا 

المتاع؟  ف��ي  �سنعته  م��ا 

فحّدثه كيف �سنعوا وكيف 

�سبحان  فقال:  تحالفوا. 

قوٍم  ع��ل��ى  تحلفون  اهلل! 

اإل  تبيعوهم  األ  م�سلمين 

ثّم  دي��ن��ارًا!!  الدينار  ربح 

الكي�سين فقال: هذا  اأخذ 

راأ�ض مالي ول حاجة  لنا في هذا الربح. 

ال�سيوف  مجادلة  م�سادف،  يا  ق��ال:  ثّم 

.
)9(

اأهون من طلب الحالل«

واهلل ب�سيٌر بالعباد

ما  اأك��ث��ر  وم��ا  م�سادف،  ة  ق�سّ ه��ذه 

اأ�سياء  ع��ن  ف�����س��اًل  واق��ع��ن��ا،  ف��ي  ت��ت��ك��ّرر 

واأ�سياء اأخرى، ولكن .. قّل العاملون، وقّل 

الذين يوقنون باأّن اهلل ب�سيٌر بالعباد. 

وبمالحظة الكثير من الأدعية الواردة 

الرزق،  طلب  في   Rالمع�سومين عن 

ال�ستغناء  طلب  على  يوؤّكد  ما  فيها  نجد 

ب��ال��ح��الل ع��ن ال��ح��رام، وه���ذا م��ا اختم 

ولجميع  لنف�سي  داعيًا  ه��ذه،  مقالتي  به 

على  �سّل  »اللهم  والموؤمنات،  الموؤمنين 

عن  بحاللك  واأغ��ن��ن��ي   ... واآل���ه  محّمد 

 
)10(

�سواك...« عّمن  وبف�سلك  حرامك، 

اآمين رّب العالمين. 

)1(  الكافي ال�سيخ الكليني، ج 5، �ض ،89 الحديث 2.

)2( م.ن، الحديث 3.

)3( الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 5، �ض 88، الحديث 1.

)4( م.ن، الحديث 2.

)5( من ل يح�سره الفقيه، ال�سيخ ال�سدوق، �ض 166.

)6( و�س���ائل ال�س���يعة، الح���ّر العامل���ّي، ج ،12 اأب���واب اآداب 

التجارة، الحديث 1.

)7( ميزان الحكمة، محمد الري�سهري، ج 1، �ض 328.

)8( الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 5، �ض 78، الحديث 6.

)9( م.ن، �ض 162، الحديث 1.

)10( م�سباح المتهّجد، ال�سيخ الطو�سي، �ض 56.

الهوام�ش

عن الإمام ال�سادق 

Q »ل خير فيمن ل 

يحّب جمع المال من 

حالل، فيكّف به �جهه، 

�يق�سي به دينه، 

�ي�سل به رحمه«.
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حوار: عدي املو�سوي

منطلقات تر�سيد ال�ستهالك

ما معنى مفهوم تر�سيد ال�ستهالك 

وما هي منطلقاته؟

مفاهيم،  ع��دة  ال�ستهالك  لتر�سيد 

واأخالقية.  ق��راآن��ي��ة  منطلقات  ع��دة  ول��ه 

الإ�سراف  عن  النهي  جرى  ناحية،  فمن 

به  الإن�����س��ان  يت�سف  اأن  وع��ن  والتبذير 

القراآني  ال��خ��ط��اب  ف��ي  ذل���ك  ج���اء  ك��م��ا 

الأكرم الر�سول  عن  ال�سريفة  والأحاديث 

يمكن  النهي  وه��ذا   .Rبيته واآل   P

تف�سيره من منطلق اأخالقي، فلي�ض هناك 

دون  اإلهية  نعمة  اأو  لمورد  الهدر  يبرر  ما 

وهذا  ذل��ك.  اإل��ى  حاجة  هناك  يكون  اأن 

الفرد  �سلوك  في  جدًا  مهم  تربوي  جانب 

وفي الروؤية التربوية الإ�سالمية للموؤمنين 

التربوي  البعد  هذا  اأن  غير  الملتزمين. 

الأم���ور  ع��ن  ف�سله  يمكن  ل  الأخ��الق��ي 

المعا�سة للفرد والجماعة على حد �سواء. 

التي  العالمية  التطّورات  اأن  اأعتقد  واأن��ا 

على  ت��وؤك��د  الأخ��ي��رة  الآون���ة  ف��ي  ح�سلت 

اأهمية الحث والتربية على هذا ال�سلوك.

لتر�سيد  الآخ�������ر  ال��م��ن��ط��ل��ق  اأّم�������ا 

م�ساألة  م���ن  ن���اب���ع  ف��ه��و  ال����س���ت���ه���الك، 

الإدراك ل�سح الموارد الحياتية، و�سرورة 

لأكبر  توافرها  ا�ستمرار  على  المحافظة 

قدر ممكن من النا�ض. وفي هذه الناحية، 

مع  تمامًا،  معّبر  وهو  مثال،  اأخذ  يمكننا 

الناجمة  العالمية  القت�سادية  الأزم��ات 

وال�ستهالك،  ال���س��ت��خ��دام  ���س��وء  ع���ن 

وعن  ال���س��ت��ه��الك،  ف��ي  التر�سيد  وع���دم 

مخالفة مفهوم التنمية الم�ستدامة، حيث 

جزء  هو  ال�ستهالك  تر�سيد  اأن  اأعتقد 

حيث  الم�ستدامة،  التنمية  مفهوم  م��ن 

ي�ستهلك  اأن  الأجيال  من  لجيل  ينبغي  ل 

�سيا�سات الإنفاق الناجحة
مقابلة مع �زير العمل محمد فني�س

من خالل تجربته الطويلة في العمل النيابي، وتاليًا في العمل 

الوزاري عبر مبا�سرته لم�سوؤوليات وزارتي الطاقة �سابقًا والعمل 

لمفهوم  وفهمه  روؤيته  فني�ش  محّمد  الوزير  معالي  لنا  قّدم  حاليًا، 

اإن�سانية واإ�سالمية  وثقافة تر�سيد ال�ستهالك، انطالقًا من روؤية 

للمو�سوع، و�سوًل اإلى ربط التر�سيد بواقع حياتنا � ل في بلدنا اأو 

منطقتنا فقط بل � على �سعيد العالم ككل.
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له.  تالية  لأجيال  حق  هو  ما  الموارد  من 

فاإذا اأخذنا اليوم � مثاًل - الثروة المائية، 

ي�سهده  ما  مع  لها  الب�سرية  وتزايد حاجة 

الحراري،  الحتبا�ض  ظاهرة  من  العالم 

تراجع  الأرا�سي، مع  وازدياد في ت�سحر 

ن�سبة الأمطار وما ي�ستتبع ذلك من نق�ض 

للمياه في كثير من مناطق العالم، فهنا، 

تر�سيد  وم��م��ار���س��ات  خطط  غ��ي��اب  وم��ع 

�سلبًا  �سينعك�ض  ذل��ك  ف��اإن  ال�ستهالك، 

�سوؤون  واإدارة  ال��ن��ا���ض  معي�سة  ع��ل��ى 

مو�سوع  في  الأم��ر  وكذلك  البلدان. 

التي هي  الوقود  م�سادر 

اليوم محل اهتمام وقلق 

العالمي،  الم�ستوى  على 

من  ت��واج��ه��ه  م��ا  ب�سبب 

ا�ستهالك مفرط لها في 

الم�سادر  تراجع  مقابل 

الطبيعّية المنتجة لها، ف�ساًل عّما يخّلفه 

�سلبية  اآثار  من  المفرط  ال�ستهالك  هذا 

على المناخ وعلى طبقة الأوزون.

في لبنان مثاًل، وفيما يتعّلق با�ستهالك 

م�سكلة  نواجه  فاإننا  الكهربائية،  الطاقة 

في  عجز  وه��ن��اك  الإن��ت��اج،  ف��ي  النق�ض 

المالي  الدعم  عن  ف�ساًل  العامة،  البنية 

الدولة لهذا القطاع،  الكبير الذي تقدمه 

لال�ستهالك،  تر�سيد  يح�سل  لم  اإن  فهنا 

الأزم���ة،  ح��دة  ف��ي  زي���ادة  يعني  فهذا 

التقنين، وزيادة  وزيادة في �ساعات 

المالية  ا���س��ت��ن��زاف  ف��ي 

للدولة. العامة 

دع���������وة ل��ح�����س��ن 

التنظيم والتدبير

ه���ل ي��م��ك��ن ال��ق��ول 

ا�ستهالك  ج��واز  بعدم 

ل ينبغي لجيل من 

الأجيال اأن ي�ستهلك 

من الموارد ما هو حق 

لأجيال تالية له.
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المرء لما ل يحتاج اإليه؟

تر�سيد  م���ف���ه���وم  ف��ّع��ل��ن��ا  م����ا  اإذا 

اأبعاده  �سياق  في  واأدرجناه  ال�ستهالك، 

التي  والتربوية  الأخالقية  المختلفة: 

�ست�سّكل  فاإنها  الإ�سالم،  عليه  حث 

الفرد  ل�سلوك  �سوابط 

و����س���ل���وك ال���ج���م���اع���ة، 

مفهومًا  ل��ن�����س��ت��خ��ل�����ض 

بعدم  يتلّخ�ض  ت��رب��وي��ًا 

ج�������واز ق����ي����ام ال���م���رء 

يحتاج  ل  ما  با�ستهالك 

لي�ست  هنا  وه��ي  اإل��ي��ه. 

ال�سح،  اأو  للبخل  دع��وة 

التدبير، وهي  التنظيم وح�سن  لح�سن  بل 

بعدم  اإلهية  ون��واٍه  لأوام��ر  ا�ستجابة  هنا 

الآخرين  وحرمان  اإلهية  بنعم  التفريط 

قد  �سبحانه  فهو  منها،  ال�ستفادة  م��ن 

ن  توؤِمّ التي  الأ���س��ب��اب  ك��ل  للنا�ض  �سمن 

هم  الب�سر  ول��ك��ن  معا�سهم،  اأم���ور  لهم 

الذين ي�سيئون عبر �سلوكهم وت�سّرفاتهم 

ولالآخرين. لأنف�سهم 

ل افراط ول تفريط

م��ن خ��الل ق��اع��دة ل اإف���راط ول 

ال�ستهالك  تر�سيد  وك��ون  تفريط، 

طرفاها  معادلة  بين  و�سط  نقطة  هو 

والإ�سراف  جهة،  من  وال�سح  البخل 

اأخرى، كيف يمكن  والتبذير من جهة 

و�سلوكياته  اأفعاله  يقّيم  اأن  للمرء 

ل��ت��ك��ون ف���ي ال���و����س���ط ب��ي��ن ط��رف��ي 

المعادلة؟

هو  ن��ع��ّرف��ه،  ان  اأردن����ا  اإذا  ال��ب��خ��ل   �

لتلّبي  ل��الآخ��ري��ن  تملك  بما  تجود  ل  اأن 

بما  هنا  فالجود  لتكرمهم،  اأو  حاجاتهم 

الإ�سراف  �سمن  يدرج  ل  الإن�سان  يملكه 

الآخرين،  حاجات  لتلبية  ي�سرف  طالما 

اأن تكون نظرة  فالمق�سود بالإ�سراف هو 

تعّلقه  على  مبنّية  الحياة  ف��ي  الإن�����س��ان 

مراعاة  دون  عليها  واإق��ب��ال��ه  بالملذات 

فح�سب،  حاجته  تلبي  ال��ت��ي  ال��ح��دود 

لديه  تكون  اأن  دون  ويهدر  في�سرف 

ح���اج���ة ح��ق��ي��ق��ي��ة. ه���ذا 

يكون  اأن  وم�ساألة  �سيء، 

ب�سفات  متمتعًا  ال��م��رء 

اآخر،  الكرم والجود �سيء 

ح��ي��ث ����س���رف ال���م���وارد 

لحاجات  تلبية  يكون  اإّنما 

و�سعيًا  الملحة  الآخ��ري��ن 

نحن  هنا  اإك��رام��ه��م،  ف��ي 

في �سياق تلبية الحاجة.

عم �سمن ال�سوابط والحدود الِنّ

في  الأ���س��ا���ش  اأن  ت��رى  اأن���ت  اإذًا، 

خالل  من  هو  الإ�سراف  نحو  التجاه 

الرغبة في تلبية نداء الملذات؟

ب���ل الإق����ب����ال ع��ل��ى الرت������واء من   -

اأقبل الإن�سان عليها كّلما  الملّذات، فكّلما 

ي�سّبهه  وكما   - فمثله  لها،  نهمًا  ازداد 

الذي  كالإن�سان   - الأحاديث  من  الكثير 

الذي  البحر  بماء  ظماأه  يروي  لأن  ي�سعى 

اإن  ثم  عط�ض.  على  عط�سًا  اإّل  يزيده  ل 

تلبيتها  وفي  �سرورية  حاجات  لالإن�سان 

الحياة،  ل�ستمرار  وطبيعي  �سروري  اأمر 

من  ذل��ك  يت�سح  كما  م�سروع،  ح��ق  وه��و 

الدار  اآتاك اهلل  تعالى:{وابتِغ فيما  قوله 

الدنيا}  من  ن�سيبك  تن�ض  ول  الآخ���رة 

)الق�س�ض: 77(، فاهلل �سبحانه وتعالى 

و���س��ع ال��ح��دود، ل��م ي��ح��رم الإن�����س��ان من 

ال�ستفادة من النعم الإلهية، ولكن �سمن 

تربوي  ه��و  م��ا  منها  و���س��واب��ط،  ح���دود 

اأ�سا�سي  هو  ما  ومنها  ونف�سي،  واأخالقي 

الأزمة المالية 

العالمية، كان يمكن 

تجنبها من خالل اتباع 

الر�ؤية الإ�سالمية في 

ال�ستهالك. تر�سيد 
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الب�سري.  الج��ت��م��اع  ���س��وؤون  تنظيم  ف��ي 

فهنا، وعند اطالعنا على الن�سب المخيفة 

فئات  هناك  اأن  ن��رى  العالم،  في  للفقر 

الترف والتخمة  مجتمعية تعي�ض حاًل من 

والبطر، وهناك �سرائح اأخرى من النا�ض 

مناٍف  اأم���ر  وه���ذا  ي��وم��ه��ا،  ق��وت  تجد  ل 

للعدالة ومناٍف لما اأمرنا به اهلل �سبحانه 

وتعالى في اأن نتح�س�ض م�ساكل الآخرين، 

واأن تكون هناك عالقات اجتماعية مبنية 

على التكافل والتواِدّ والتراحم، والهتمام 

الحاجات. باأ�سحاب 

لتر�سيد  الإ���س��الم��ي��ة  ال���روؤي���ة 

ال�ستهالك

لثقافة  نوؤ�س�ش  اأن  يمكن  كيف 

حين  في  حقيقية،  ا�ستهالك  تر�سيد 

نعي�ش �سمن مجتمعات قد تنظر  نحن 

اأ�سكال البخل  اإلى التر�سيد ك�سكل من 

مجتمعيًا؟ المعيب 

� هناك م�ساألة مهمة يجب اأن نحددها 

ع���ادات  اأح��ي��ان��ًا  ه��ن��اك  اأن  وه���ي  اأوًل، 

وهو  اجتماعي  موروث  من  نابعة  وتقاليد 

باأية  قيمها  اأو  الإ�سالمية  للثقافة  يمت  ل 

لي�ض  هو  اإ�سالميًا  الكرم  فمفهوم  �سلة. 

يرمى  والتي  اليومية  ال��م��اآدب  اإقامة  في 

كميات  باأغلب  المهمالت  �سلة  في  منها 

الطعام التي ا�ستخدمت فيها، والتي ترى 

الكرم  على  دللة  المجتمعات  بع�ض  فيها 

ال�سديد، في حين هي - اإ�سالميًا - لي�ست 

اإ�سراف  ب��ل ه��ي  ���س��يء،  ال��ك��رم ف��ي  م��ن 

وتبذير. ولكن، اإذا اأردنا اأن ناأخذ تر�سيد 

ال�ستهالك بمعنى اأعم، فاإن ذلك ي�ساعد 

الإ�سراف  عن  النهي  اأبعاد  تو�سيح  على 

الم�ساكل  الكثير من  معالجة  في  وي�ساعد 

ف�ساًل  ه��ذا  والجتماعية،  القت�سادية 

اأو�سحنا،  اأ�ساًل. فكما  عن منع ح�سولها 

في ما �سلف، تاأثير ال�ستهالك الع�سوائي 

ال�سلبية  واآث����اره����ا  ال��ط��اق��ة  ل��م�����س��ادر 

هنا  اأ�سير  واقت�ساديًا،  وبيئيًا  اجتماعيًا 

ب�سكل  ال��ي��وم  اآث���اره  نعي�ض  مو�سوع  اإل��ى 

 ، العالمية  المالية  الأزم��ة  وهو  األ  كبير، 

كان  اأن��ه  ن��درك  باأ�سبابها  تاأّملنا  لو  التي 

الروؤية  ات��ب��اع  خ��الل  م��ن  تجنبها  يمكن 
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بل  ال�ستهالك،  تر�سيد  في  الإ�سالمية 

المطلوب  وال�سلوك  الدنيا  اإل��ى  وال��روؤي��ة 

اتباعه في مقاربة حاجات الإن�سان لأموره 

ثقافة  وهي  ملّذاته،  لتلبية  اأو  المعي�سية 

من  الكثير  معالجة  في  كثيرًا  ت�ساعد 

الدول  اليوم  منه  ت�سكو  الذي  الخلل 

من  ف��واح��دة  وال�سعوب. 

المالية  الأزم���ة  اأ���س��ب��اب 

تداعياتها  بكل  الحالية 

القت�سادية والجتماعية 

في  ال��ق��ائ��م  الف�ساد  ه��و 

�سلوك من هم قّيمون على 

المالية،  ال�سوؤون  اإدارة 

والنابع  لديهم  الأخالقي  الوازع  وانعدام 

من القيم الدينية، بحيث يمنعه ذلك من 

اأو  العام  المال  اإلى  اليد  الإقدام على مد 

الإ�سالمية  فالروؤية  النهب.  اأو  الغير  مال 

ثقافية  منظومة  م��ن  ج���زء  ه��ي  ب��راأي��ي 

اإلى  الحاجة  وت��وؤك��د  الب�سرية  تحتاجها 

الديني  الوازع  وجود  واأهمية  دينية  ثقافة 

في حياة الإن�سان. فكما اأن القانون يمكنه 

اأن ي�سّكل رادعًا لالإن�سان ينهاه عن الخطاأ، 

فاإن الإن�سان فيما لو وجد ثغرات قانونية 

تمّكنه من ارتكاب المخالفات، وممار�سة 

دون  المختلفة  الإداري  الف�ساد  اأ�سكال 

يمنعه  فلن  دنيوية،  م�ساءلة  اأو  محا�سبة 

المنحرفة  �سلوكياته  موا�سلة  من  اأح��د 

البالغ  اإ���س��راره  وموا�سلة  �سهولة  وبكل 

يكن هناك  لم  ما  والمجتمعات،  بالأفراد 

وجود لمانع اأو وازع ديني اأو ذاتي.

ال�سعادة في  التر�سيد

ب��ال��ع��ودة اإل����ى ال��ب��ع��د ال��ت��رب��وي 

ال�ستهالك،  لتر�سيد  والأخ���الق���ي 

اأن ينعك�ش ذلك على بناء  كيف يمكن 

اإن�سانية متوازنة؟ �سخ�سية 

التر�سيد بعدًا  لثقافة  اأن  � لقد ذكرت 

ف�ساًل  ه��ذا  الآخ���رة،  بالحياة  واهتمامًا 

اإدارة  على  القدرة  المرء  تعطي  اأنها  عن 

اإمكاناته،  م��ع  ي��ت��الءم  ب��م��ا  ���س��وؤون��ه 

العالم  اأن  نالحظ  اآخر  جانب  وفي 

ال���ي���وم م���ن عدم  ي�����س��ك��و 

التوازن في حياة النا�ض، 

الملذات  على  ف��الإق��ب��ال 

في  ال�ستغراق  اإلى  يوؤدي 

من  ويخفف  ال��م��ادّي��ات، 

الروحية  الفطرة  �سفاء 

ا�ستغرق  وكّلما  لالإن�سان. 

الملذات، كّلما  اأكثر في  الإن�سان وانغم�ض 

هذه  يديم  فيما  للبحث  اأكثر  يندفع  كان 

منها،  ال��م��زي��د  طلب  اإل���ى  اأو  ال��م��ل��ذات، 

�سخ�سيته.  في  ال��ت��وازن  ع��دم  ي�سبب  ما 

ولذلك، نرى كثيرًا من النا�ض ممن لديهم 

الإمكانات والأموال غير اأنهم ي�سكون من 

وال�سبب  الحقيقية،  لل�سعادة  افتقادهم 

اأبعد  للحياة  معنى  وج��ود  ع��دم  ه��و  هنا 

الحياة  متع  من  عط�سهم  ي��رووا  اأن  من 

وملذاتها.

التر�سيد في العمل الإداري 

التر�سيد  �سوابط  اإل��ى  بالنتقال 

الإدارة  ومجال  الإداري،  العمل  في 

مجالت  اإل���ى  تنظر  ك��ي��ف  ال��ع��ام��ة، 

تر�سيد  لروؤية  وفقًا  وكيفّيته  الإنفاق 

ال�ستهالك؟

اأمران  هناك  الإداري،  العمل  في   -

وهما:  وت��واف��ره��م��ا،  مالحظتهما  يجب 

الرقابة وثقافة التر�سيد، بمعنى اأن الثقافة 

فمجتمعاتنا  رقابة.  دون  تكفي  ل  وحدها 

ت�سكو من تراجع كل  عمومًا- ولالأ�سف - 

ثقافة التر�سيد تعطي 

المرء القدرة على 

اإدارة �سوؤ�نه بما 

يتالءم مع اإمكاناته.
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وتطبيقه  القانون،  و�سلطة  الرقابة  من 

المجتمعات  ت�سكو  حين  في  واحترامه. 

القانون  من  كٍلّ  احترام  برغم   � الغربية 

الذاتي.  ال���وازع  غ��ي��اب  م��ن   - وال��رق��اب��ة 

الأمرين  لتحقيق  ن�سعى  اأن  يجب  فنحن 

والوازع  جهة،  من  والقانون  الرقابة  معًا 

تحقيق  بغية  اأخ����رى،  جهة  م��ن  ال��ذات��ي 

المنهاج الأمثل ل�ستقامة �سوؤون الجماعة 

العامة،  الإدارة  ففي  حياتها.  وانتظام 

المال الموجود فيها هو مال عام اأي مال 

النا�ض والمجتمع، وبالتالي فاأي زيادة في 

�سلبًا  توؤثر  اإليه  الحاجة  دون  ال�ستهالك 

معظم  اليوم،  العامة.  المالية  و�سع  على 

الحكومات في العالم الثالث ت�سكو عمومًا 

تر�سيد  يكن  لم  فاإذا  المالي،  العجز  من 

يكن  ولم  لالإنفاق،  و�سبط  لال�ستهالك، 

هناك ا�ستفادة من العتمادات المر�سودة 

في كل اإدارة من الإدارات العامة لخدمة 

تفريط  هناك  ف�سيكون  المبتغى،  الهدف 

�سرر  يح�سل  وبالتالي،  ال��ع��ام،  بالمال 

على  �سينعك�ض  ما  وهو  المالية،  في  بالغ 

النهاية  �سلبًا في  المالي وينعك�ض  التوازن 

ي�ستدعي  ما  القت�سادي،  المو�سوع  على 

ال��دول��ة وه��و م��ا يعني فر�ض  ت��دخ��اًل م��ن 

لحقًا  ي��وؤدي  ما  ال�سرائب،  من  المزيد 

اإلى ح�سول م�ساكل في النمو القت�سادي 

وتاليًا،  وال�ستثمارات،  الم�ساريع  وتنفيذ 

النا�ض  ح��ي��اة  وع��ل��ى  العمل  ف��ر���ض  على 

م�ساكل  مواجهة  من  فجزء  ع��ام.  ب�سكل 

اإّنما يتحقق في تر�سيد  الهدر في الإنفاق 

ال���س��ت��ه��الك والإن��ف��اق الإداري���ي���ن، وفي 

لتحقيق  الع���ت���م���ادات  ور���س��د  ت��وظ��ي��ف 

ول  ي�سح  فال  محددة،  وم�ساريع  اأهداف 

يجوز الإنفاق على �سوؤون وم�ساريع ل اأمور 

اإذا  نحن  لبنان،  في  فمثاُل  منها.  مرجوة 

مليارات  ع�سرة  الموارد  بع�ض  في  وّفرنا 

اإنجاز  من  ذلك  مكننا  ربما  �سنويًا،  ليرة 

عدد كبير من  الم�ساريع التي نحن باأم�ض 

اإليها. الحاجة 

يتراكم  ال��ذي  بالقليل  ن�ستخّفن  فال 

معالجة  ويمكنه  ال�ستهالك  تر�سيد  عبر 

العديد من الم�ساكل.
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اعداد: فاطمة خ�ساب دروي�ض

اأع��زائ��ي  اث��ن��ان،  يختلف  ل 

القراء، على اأن تر�سيد ال�ستهالك 

اقت�سادية  ح��اج��ة  ي��ك��ون  ق���د 

ُم��ِل��ّح��ة ل��ل��ف��رد، خ��ا���س��ة ف��ي ظل 

ال�سعبة  القت�سادية  ال��ظ��روف 

هذا  تعميم  اأن  اإل  نعي�سها.  التي 

جوانب  مختلف  ف��ي  ال�����س��ل��وك  

النا�ش  جميع  قبل  م��ن  ال��ح��ي��اة 

يعطي للمو�سوع بعدًا اأكبر واأو�سع 

يتمثل بخدمة مجتمعنا والحفاظ 

على مقدراته، الأمر الذي ينعك�ش 

ما  وهذا  جمعاء،  الإن�سانية  على 

اإ�سالمنا الحنيف الذي  يو�سي به 

ينهى عن الإ�سراف كما التقتير.
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�سرحًا  �سنقدم  التحقيق،  ه��ذا  ف��ي 

تر�سيد  اإل���ى  ال��و���س��ول  لكيفية  مف�ساًل 

ولكن  ال�سحيحة.  بالطرق  ال�ستهالك 

الإط������الل������ة بداية، من المفيد 

على واقعنا الُمعا�ض 

عدم  بمظاهر  المليء 

التر�سيد.

عاداتنا  في  الم�سكلة 

الموروثة

ت���رى ب��دي��ع��ة ���س��دي��د، وه���ي تعمل 

يهتم  الجيل  هذا  في  اأح��د  ل  اأن  مدّر�سة، 

بمو�سوع التوفير، فالأمر ل يعنيهم ل من 

قريب ول من بعيد، فكبار ال�سن اأحر�ض في 

الن�سائح  يوجهون  وعندما  المجال.  هذا 

المبالغة،  اإط����ار  ف��ي  ذل���ك  يعتبر  ل��ه��م، 

التوفير  حجم  هو  ما  الجواب:  ويكون 

الكون.  تغيروا  ل��ن  �سيح�سل؟  ال��ذي 

يقتنع  من  هناك  الآخ��ر،  المقلب  وفي 

ب�سرورة تغيير ال�سلوك، فيحاول �سبط 

ويعود  الوقت  مع  يمل  اأن��ه  اإل  الأم���ور، 

وتتابع  ال�سابقة،  وع��ادات��ه  �سلوكه  اإل��ى 

�سغاًل  التلفاز  يبقى  اأن  »تعودنا  قائلة 

طوال النهار حتى لو لم يكن هناك من 

مرة  من  اأكثر  المكواة  ن�ستعمل  ي�ساهد. 

على  معتاد  مجتمع  في  نحن  النهار.  في 

بين  ما  ربطًا  هناك  لأن  بكثرة،  ال�سرف 

ي�سعى  التي  الكرم  �سفة  وبين  الإ���س��راف 

م�سير   فيكون  بها،  لالت�سام  الكثيرون 

في  الرمي  طعامنا  من  الأك��ب��ر  الن�سيب 

الم�سكلة  اأن  بديعة  وتوؤكد  النفايات«.  �سلة 

القيام  من  النا�ض  خ��وف  في  هي  الأك��ب��ر 

ولو  التوفير  اإطار  في  ي�سب  ت�سرف  باأي 

تهديد  عن  الحديث  ظل  في  �سرورة  اليوم  بات  ال�ستهالك  فتر�سيد 

عليها  والحفاظ  وغيرها،  ومياه  طاقة  من  الطبيعية  الموارد  بفقدان 

الفائدة  لتعم  والإن�ساني  الأخ��الق��ي  الح�ش  الأول��ى  بالدرجة  يتطلب 

تر�سيد  كلمة  نذكر  وعندما  المقبلة.  الأجيال  اأي�سًا  وتطال  الجميع 

ال�ستهالك، يربط الكثيرون الأمر �سريعًا بتوفير الكهرباء. وهذا الأمر 

اأن  اإل  حياتنا،  في  وهامًا  اأ�سا�سيًا  موردًا  ت�سكل  الطاقة  كون  خطاأً،  لي�ش 

تر�سيد ال�ستهالك  ل يمكن ح�سره في هذا الم�سمار، اإذ اإنه  يحتوي على 

معنى اأعم واأ�سمل، وهو ي�سلح للتعبير عن اعتماد اأ�سلوب »ح�سن الإدارة« 

في كافة اأمورنا.
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النتقادات  من  خوفًا  به،  مقتنعين  كانوا 

بالن�سبة  اأم��ا  محيطهم.  من  وال�ستهزاء 

ا�ستهتار  وجود  اإلى  فت�سير  العاملين،  اإلى 

من قبل الكثير، وهناك نماذج متعددة من 

الموؤ�س�سات  في  خا�سة  الإداري،  الف�ساد 

ال�سابطة  اأن  وترى  الر�سمية،  والإدارات 

عند  الأ�سا�ض  هي  والإيمانية  الأخالقية 

العامل، لأن رب العمل لي�ض موجودًا طوال 

الوقت معه.

تحكم  ال��خ��اط��ئ��ة  ال��م��ف��اه��ي��م 

مجتمعنا

يرى كمال �سعبان، وهو يعمل في اأحد 

المحالت التجارية، اأن الن�سان في لبنان 

اإل  ا�ستهالكه  في  بالقت�ساد  يفكر  ل 

اإذا كان م�سطرًا لذلك، فهو ل يفكر 

اإذا  اإل  للكهرباء  ا�ستهالكه  بحجم 

الكهرباء،  ا�ستراك  ي�ستخدم  ك��ان 

ول ي�ستري على قدر حاجته اإل اإذا 

جيبه،  ف��ي  محدد  مبلغ  لديه  ك��ان 

القت�سادي  الو�سع  اأن  اإلى  وي�سير 

الإ�سراف  حركة  يفرمل  ال�سعب 

ال�سهر،  نهاية  في  الإ�ستهالك  في 

حياتنا.  في  غالب  الطبع  هذا  اأن  اإل 

ويتابع معلقًا على مو�سوع هدر الطاقة، 

حكومية  �سيا�سات  وج���ود  ع��دم  منتقدًا 

للكهرباء  ال��ع��ادل  التوزيع  اأ�سلوب  تعتمد 

في المناطق، الأمر الذي يدفع اإلى �سرقة 

مواطن  تو�سيع  واإل���ى  اأح��ي��ان��ًا  ال��ك��ه��رب��اء 

الهدر بدًل من ردمها. اأما بالن�سبة لمدى 

وعي النا�ض لأهمية التوفير لديهم، فيرى 

اإذا  التي  التوعية  في  نق�ض  وج��ود  كمال 

كثفت وا�ستمرت قد تنجح في تغيير بع�ض 

المفاهيم الخاطئة في مجتمعنا.

 اإ�سراف في الكهرباء

باإ�سهاب  فيتحدث  عليان،  ح�سن  اأم��ا 

الإ�سراف في حياتنا، خا�سة  عن مظاهر 

الثانوية  الكهربائية  الأدوات  دخ��ول  بعد 

ن�سخن  كنا  »بعدما  قائاًل  منازلنا،  اإل��ى 

ن�ستعمل  فاإننا  الغاز،  على  الطعام  �سحن 

اأجل �سرب كوب  اليوم. ومن  الميكروويف 

من ال�ساي، ن�ستخدم ال�سخان الكهربائي. 

يعمل »القازان« ب�سورة م�ستمرة والمكيف 

ك��ذل��ك، ف��ح��ي��ات��ن��ا اأ���س��ب��ح��ت ك��ل��ه��ا على 

الكهرباء. ويتابع ح�سن موؤكدًا على �سرورة 

التقيد بما اأو�سانا به اهلل �سبحانه وتعالى، 

فال اإ�سراف ول تقتير، م�سيرًا اإلى اأن من 

ال�سالمي  الدين  يعرف 

المعرفة  ح��ق 

ي�ستطيع  ل 

ي�����س��رف  اأن 

ي�������س���رق  اأو 

اأو  ال��ك��ه��رب��اء 

ياأخذ  اأن  حتى 

�سيئًا من درب 

اأخيه في الدين 

اأو نظيره في الإن�سانية.

الفو�سى من اأ�سباب الإ�سراف

زلغوط،  ع��ل��ي  اأم  ال��ح��اج��ة  ت��ت��ح��دث 

ال�سيق  وهي ربة منزل، بغ�سة عن حجم 

الأي���ام،  ه��ذه  نعي�سه  ال���ذي  الق��ت�����س��ادي 

من  القت�سادية  الهموم  اأن  اإل��ى  م�سيرة 

فاتورة كهرباء وطبابة واإيجار منزل تدفع 

الإن�سان اإلى التفكير باأية و�سيلة للتخفيف 

اللتفات  ع��دم  اأن  وب��راأي��ه��ا  كاهله،  ع��ن 
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ناتج  حياتنا  في  ال�ستهالك  حجم  اإل��ى 

بالأ�سا�ض.  الإن�سان  يعي�سها  فو�سى  عن 

دور  اإلى  م�سيرة  علي  اأم  الحاجة  وتتابع 

على  الأبناء  تربية  في  الأ�سا�سي  الأه��ل  

الأمر  لأن  ال�ستهالك،  ح�سن  اأ�سلوب 

ويتعودون  يكبرون  عندما  �سعبًا  ي�سبح 

ول  حياتهم،  في  الإ�سراف  اأ�سلوب  على 

من  ينتقد  المجتمع  اأن  بالمقابل  تخفي 

بع�ض  اإل��ى  اللتفات  اأو  التوفير  يحاول 

لمياه  ب��راد  اقتناء  كعدم  التفا�سيل، 

حتى  اأو  للطعام،  �سخان  اأو  ال�سرب 

التنظيف بكميات  اأدوات  ا�ستخدام 

قدر  على  الطعام  اأو طبخ  معقولة، 

الحاجة. اإل اأن قناعتها اأن  العي�ض 

يجعلها  النا�ض  حاجة  دون  بكرامة 

تواجه دون اكتراث.

ل�سبط  اأح���ي���ان���ًا  ن�����س��ط��ر 

ال�ستهالك:

حمادة  ب��الل  ال�ساب  اأم��ا 

ابن الع�سرين عامًا، فال يرى 

مو�سوع  ف��ي  اأ���س��ا���س��ًا  م�سكلة 

فال  ع���ام،  ب�سكل  ال�ستهالك 

اأحد ي�ستطيع براأيه تغيير الكون، 

لن  ال�����س��ل��وك  ف��ي  ت��ع��دي��ل  واأي 

يح�سد نتائجه ولن يغير ولن 

ول  الم�سروف  على  ل  يوؤثر 

على حجمه. وي�سير بالل اإلى 

ال�ستحمام  يريد  اأنه عندما 

�سباحًاً، فهو ي�سغل »القازان« 

حتى  يعمل  ويتركه  ي��وم  قبل 

اإلى  بالن�سبة  اأم��ا  النتهاء،  بعد 

المكيف، فهو يعمل طوال الوقت. وبالن�سبة 

»ما  بالل  فيت�ساءل  الم�ساءة،  »للمبات« 

م�ساء،  كله  المنزل  ك��ان  اإذا  الم�سكلة 

فالنور بركة والتكلفة ل ت�ستحق الوقوف 

عندها؟!«. ويتابع بالإ�سارة اإلى اأن والدته 

ت�ستحي من القول له اأن يطفئ »اللمبة« 

الحالة  اأم��ا  الغرفة.  من  يخرج  عندما 

من  للتخفيف  ت�سطرهم  التي  الوحيدة 

هناك  ي��ك��ون  عندما  ه��ي  ال���س��ت��ه��الك 

يفرمل  ال��ذي  الأم��ر  الكهرباء  ا�ستراك 

حركة ال�ستهالك ب�سكل كبير.

�سوء ا�ستهالك الطاقة

  ع�����س��و ل��ج��ن��ة ال��ط��اق��ة في 

في  الخبير  المهند�سين  نقابة 

ح�سين  الأ���س��ت��اذ  الطاقة  مجال 

�سوء  اأن  جهته  من  يعتبر  �سلوم، 

النا�ض  ق��ب��ل  م���ن  ال���س��ت��ه��الك 

حاجة  دون  المتزايد  وال�سرف 

غير  اأو  مبا�سرة  بطريقة  يوؤثر 

ا�ستهالك  ع��ل��ى  م��ب��ا���س��رة 

الأ�ستاذ  وي�����س��ي��ر  ال��ط��اق��ة. 

م�سكلة  وج����ود  اإل����ى  ���س��ل��وم 

الطاقة  ق��ط��اع  ف��ي  حقيقية 

اأماكن هدر  لبنان، فهناك  في 

كبيرة والقطاع ل يدار ب�سكل 

ال�ستهالك  ف��ط��رق  ج��ي��د، 

ول  ك��ف��وءة  غ��ي��ر  المعتمدة 

را�سدة، والم�سكلة الأ�سا�سية 

غياب  فقط  لي�ست  ب��راأي��ه 

ال���وع���ي ع��ن��د ال���ن���ا����ض، بل 

ع��ن��د ���س��ّن��اع ال���ق���رار ال��ذي��ن 

يفتر�ض عليهم ر�سم ال�سيا�سات 

وال�ستراتيجيات الطاقوية، ومن ثم اإيجاد 
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الت�سريعات ال�سرورية لتحديد الآليات 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة م���ن خ��الل 

ويتابع   الدولة.  موؤ�س�سات 

في  الهند�سي  المن�سق 

لحفظ  اللبناني  المركز 

عدة  اإل��ى  م�سيرًا  الطاقة 

في  اأ�سا�سًا  تعتبر  اأم���ور 

اإلى  الواقع  هذا  تح�سين 

ومنها  ال��ت��وع��ي��ة،  ج��ان��ب 

�سمن  الطاقوي  التدقيق 

المن�ساآت )تحديد مواطن 

الهدر( والحاجة اإلى و�سع المعايير لالآلت 

للطاقة،  الم�ستهلكة  المنزلية  والأدوات 

كالمكيف والبراد و�سخان المياه والالقط 

ما  وهذا  القت�سادية،  و«اللمبة«  ال�سم�سي 

على  م�سددًا  عليه،  اللبناني  المركز  يعمل 

على  التحكم  اج���راءات  اعتماد  ���س��رورة 

التوفيرية،  ال��ب��رام��ج  خ��الل  م��ن  الطلب 

فمثاًل اعتماد برنامج ا�ستبدال مئة »لمبة« 

العلم  مع  توفيرية  »لمبة«  بمليون  عادية 

واط   100 ت�سرف  العادية  »اللمبة«  اأن 

اإلى  ي��وؤدي  مما  للتوفيرية،   23 مقابل 

تحييد ن�سف طاقة معمل الجية الذي 

يعطي  بمعدل 200 ميغا 

معمل  ب��ن��اء  ف��ب��دل  واط، 

محايدة  على  العمل  يتم 

ربع  تكلف  ال��ت��ي  ال��ط��اق��ة 

قيمة بناء معمل. وي�سيف 

���س��ل��وم م��ع��ط��ي��ًا اأول���وي���ة 

المعلومات  بنك  لإن�ساء 

يف�سي  ال���ذي  ال��ط��اق��وي 

اإل�����ى اإي����ج����اد ال��م��ي��زان 

ي�سهل  ال��ذي  الأم��ر  للبلد،  الطاقوي 

ال�سيا�سات  ب��ن��اء  عملية 

القرار،  اأ�سحاب  قبل  من 

ه���ذا ع��ل��ى ���س��ع��ي��د واق���ع 

لبنان  ف��ي  الطاقة  قطاع 

اأما لجهة  وطرق تطويره. 

العمالنية  ال���خ���ط���وات 

ال��ت��ي ي��م��ك��ن ل��ل��ف��رد من 

في  الم�ساهمة  خ��الل��ه��ا 

تر�سيد ال�ستهالك ومنها 

ا���س��ت��ب��دال »ال��ل��م��ب��ات«، 

للطاقة،  ك��ف��وء  ومكيف  ب���راد  ا�ستخدام 

ا�ستخدام  ال�سم�سي،  الالقط  ا�ستخدام 

م�سحوق غ�سيل ينظف بالماء البارد.

المركز  به  ق��ام  ما  اإل��ى  �سلوم  ويلفت 

تحت  م���وؤخ���رًا  ال��ط��اق��ة  لحفظ  اللبناني 

النا�ض  لتوعية  بتوفر«،  ب�ض  »فق�سة  عنوان 

الغرف  في  »اللمبة«  اإطفاء  �سرورة  حول 

لقت  وال��ت��ي  اأح���د  فيها  يجل�ض  ل  ال��ت��ي 

الدولة مق�سرة  اأن  معتبرًا  وا�سعة  اأ�سداء 

ك��ث��ي��رًا ف��ي م��ج��ال اإع����داد ال��ب��رام��ج التي 

اإلى  تت�سمن اإجراءات التوفير، م�سيرًا 

اأن التعويل الحقيقي هو على النا�ض 

اإدارات  ثم  ومن  الواعين 

ال���دول���ة ال��ر���س��م��ي��ة، من 

ومجل�ض  ن����واب  م��ج��ل�����ض 

الطاقة  ووزراء  وزراء 

والجمعيات  والمنظمات 

غير الحكومية، التي تلعب 

دورًا في توعية النا�ض من 

خالل البرامج والحمالت 

التي تقوم بها.

اإن تر�سيد ال�ستهالك 

هو حاجة اقت�سادية 

��سر�رة اأخالقية 

�اإن�سانية �اإ�سالمية 

للحفاظ على ديننا 

�النهو�س بمجتمعنا.

خطوات عملية لتوفير 

الطاقة:

ـ اإطفاء »اللمبة« عند 

عدم ا�ستخدام الغرفة.

ـ ا�ستخدام »اللمبة« 

التوفيرية.
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1   حدد اأولوياتك
2  قرر اأن ل تقلد الآخرين

3   اإر�َش بما تك�سب وتنفق 
4   وازن  بين الدخل والم�ساريف

5   اإلزم الك�سب الحالل 
6   اإحفظ الحق العام وحقوق الآخرين 

ن المال العام 7   �سُ
8   اإرَع حاجات الآخرين 

خطوات

لتر�سيد ال�ستهالك

ف��ي ال��خ��ال���س��ة اأع���زائ���ي ال���ق���راء: اإن 

تر�سيد ال�ستهالك هو حاجة اقت�سادية 

م��ل��ح��ة ل��ل��ف��رد و����س���رورة اأخ��الق��ي��ة 

على  للحفاظ  واإ�سالمية  واإن�سانية 

وقد  بمجتمعنا.  وال��ن��ه��و���ش  دي��ن��ن��ا 

يتخيل البع�ش اأن اتباع هذا ال�سلوك قد 

يكون �سعبًا اأو م�ستحياًل، اإل اأن حقيقة الأمر 

لي�ست كذلك، فالم�ساألة تتطلب اأخذ القرار والبدء في 

مجتمعنا.  في  ال�سائدة  الخاطئة  العادات  بع�ش  تغيير 

وحر�سًا منا على م�ساعدتكم في هذا الإطار، نقدم اإليكم  

ثماني خطوات تمثل  برنامجًا عمليًا للو�سول اإلى ح�سن 

ونخدم  الأول��ى  بالدرجة  لن�ستفيد  الحياة  في  الإدارة 

مجتمعنا والإن�سانية باأكملها: 
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انفقوا: 

ل ت�سرفوا.. ل تقتر�ا!
الإ�سراف، هو تجاوز الحد في الإنفاق بنحو يوجب اإف�ساد 

بل  فقط،  بالمال  يتعلق  ل  وهو  عقالئي  غر�ش  دون  من  المال 

بكل �سيء و�سع في غير مو�سعه الالئق.وروي اأن »الم�سيع ماله 

م�سرف« واإن: »ال�سراف يوجب دخول النار«.

اإعداد: خديجة زلزيل

ر�سوم: عبد احلليم حمود

اإخوان ال�سياطين:

{وك���ل���وا  ت��ع��ال��ى:  � ق���ال   

اإن���ه  ت�����س��رف��وا  واأ����س���رب���وا ول 

ال����م���������س����رف����ي����ن}  ي�����ح�����ب  ل 

)الأعراف: 31(

كانوا  ال���م���ب���ذري���ن  {اإن 

اإخ���������وان ال�������س���ي���اط���ي���ن وك����ان 

ال�������س���ي���ط���ان ل����رب����ه ك����ف����وراً} 

)ال�سراء: 27(.

عالمات الم�سرفين:

نباتة  ب��ن  الأ�سبغ  ع��ن    -

 Q الموؤمنين  اأم��ي��ر  ع��ن 

اأنه قال:

عالمات:  ثالث  للم�سرف 

وي�ستري  ل��ه،  لي�ض  م��ا  »ي��اأك��ل 

لي�ض  م��ا  ويلب�ض  ل��ه،  لي�ض  م��ا 

.
)1(

له«
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 الموؤمن ل ي�سرف:

 Qعن اأبي جعفر �

قال: من عالمات الموؤمن 

ثالث:

 »ح�سن التقدير في 

المعي�سة، وال�سبر على 

النائبة، والتفقه في 

.
)2(

الدين«

 Qقال ال�سادق �

قال ر�سول اهلل P: »ما من 

نفقة اأحب اإلى اهلل من نفقة 

الق�سد، ويبغ�ض ال�سراف، 

اإل في الحج والعمرة، فرحم 

اهلل موؤمنًا ك�سب طيبًا واأنفق 

.
)3(

ق�سدا، وقدم ف�ساًل«
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اأم���ي���ر ال��م��وؤم��ن��ي��ن � وع����ن 

اأراد بعبد  اإذا  Q: »اإن اهلل 

وح�سن  القت�ساد  األهمه  خيرًا، 

التدبير  �سوء  وجّنبه  التدبير، 

.
)4(

وال�سراف«

عليه ال�������س���ادق  وع����ن   -

اأمر يحبه  الق�سد  »اإن   :Q

ال�سرف  واإن  وج����َلّ  ع����َزّ  اهلل 

النواة  ط��رح��ك  ح��ت��ى  يبغ�سه 

وحتى  ل�����س��يء،  ت�سلح  ف��اإن��ه��ا 

.
)5(

�سّبك ف�سل �سرابك«

الموؤمنين اأم��ي��ر  وع���ن   �

الإ�����س����راف  »ف������دع   :Q

اليوم  ف��ي  واذك���ر  مقت�سدًا، 

غدًا، واأم�سك من المال بقدر 

ليوم  الف�سل  وقدم  �سرورتك 

يعيطك  اأن  اأت��رج��و  حاجتك، 

واأنت  المتوا�سعين  اأج��ر  اهلل 

)6(

عنده من المتكبرين«

� قال الإمام ال�سادق كما 

روي عنهQ: »�سمنت لمن 

.
)7(

اقت�سد اأن  ل يفتقر«
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الر�سا الإم����ام  ع��ن   �  

يفني  »الإ���س��راف   :Q

ينمي  والقت�ساد  الكثير، 

.
)8(

الي�سير«

ال�سادق الإم��ام  عن   �

الإ�سراف  مع  »اإن   :Q

ال�سرف  اإن  ال��ب��رك��ة،  قلة 

الق�سد  واإن  الفقر،  يورث 

.
)9(

يورث الغنى«

� في رواية اإ�سحاق 

ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز عن 

ب��ع�����ض اأ����س���ح���اب���ن���ا: 

»ل���ي�������ض ف��ي��م��ا اأ����س���ح 

البدن اإ�سراف، وفيها: 

الإ���س��راف فيما  اإن��م��ا 

واأ�سّر  ال��م��ال  اأف�����س��د 

.
)10(

بالبدن«
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جليلة  ر���س��ال��ة  وف����ي   �

 Qالر�سا الإم��ام  كتبها 

�ُسّميت  منه  بطلب  للماأمون 

الذهبية  )ال���ر����س���ال���ة  ب���� 

لنفا�ستها(:

عدم الإ�سراف في تناول 

ال��ط��ع��ام، ف����اإن الإ����س���راف 

ف���ي���ه ي���ع���ر����ض الإن�������س���ان 

ال�سغط  بارتفاع  لالإ�سابة 

بداء  والإ���س��اب��ة  ال��دم��وي، 

�سرايين  وت�سلب  ال�سكر 

.
)11(

القلب

 الخير في الرفق في 

المعي�سة:

 :Qجعفر اأبو  قال   �

»ما خير في رجل ل يقت�سد 

ي�سلح  ل  م��ا  معي�سته،  ف��ي 

.
)12(

لدنياه ول لآخرته«
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»اإذا  Q ق��ال:  اأب��ي عبد اهلل  � عن 

اأراد اهلل باأهل بيت خيرًا رزقهم الرفق في 

.
)13(

المعي�سة«

� عن داود بن �سرحان قال: »راأيت اأبا 

فقلت:  بيده،  تمرًا  يكيل   Q اهلل  عبد 

جعلت فداك لو اأمرت بع�ض ولدك اأو بع�ض 

ل  اإن��ه  داود،  ي��ا  ق��ال:  فيكفيك،  مواليك 

ي�سلح المرء اإل ثالثة: التفقه في الدين، 

وال�سبر على النائبة، وح�سن التقدير في 

.
)14(

المعي�سة«

خير الأمور الو�سط:

� الحد الو�سط بين الإ�سراف والتقتير، 

اإذا  ت��ع��ال��ى:{وال��ذي��ن  ق��ول��ه  ي�سير  واإل��ي��ه 

اأنفقوا لم ي�سرفوا ولم يقتروا وكان بين 

ذلك قواماً} )الفرقان: 67(.
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ُم نتقَدّ َم���ا  ال���ِدّ َن��َغ��ِم  ع��ل��ى  ��ْرَن��ا  ���سِ

ق�سيدًة الوجوِد  على  الَنّجيُع  اأْملى 

لُه ف�سعْت  بذكرها،  الف�ساُء  و�سما 

بعطرها ال��ع��الء  ق��م��ُم  بْت  وتخ�سَّ

كالُمُكْم ل��ج��اَز  معكْم  تكْن  ل��ْم  ل��ْو 

وارتمى ى،  الُمدَمّ الُجرُح  �َض  وَتمَخّ

مفاخرًا للحياِة  ف��اأوَل��َد   ... وبكى 

ّدهْم ُر في العدى، في�سُ وم�سى يكِبّ

ن���وُرُه ي�سطُع  الآف����اِق  اإل���ى  ��رى  و���سَ

روَح��ه ُت��ه��دِه��ُد  �سغٍف  ف��ي  تُه  �سَمّ

عاِب مجاهدًا ّ وَفَد الجريُح على ال�سِ

ُه ي��ع��ُدّ ال��ف��ق��اِر  ذا  ب�سيٍف  وم�����س��ى 

عزَمُه لي�ْسَحَذ  دن��ا  الُح�سيِن  وم��ن 

اأ�سرقْت �سم�ٌض  ا�ِض  العَبّ و�سواعُد 

عْت ُقِطّ اأك��ٌفّ  ب��دْت  فوِف  الُطّ وعلى 

وت������راءِت الأ����س���الُء ف��ي اأح���داِق���ِه

ب�ْسماُتُه ْب  ُت�سَ ول��ْم  اأ�سيَب  حَتّى 

َدًة: األ ودَم��������اوؤُُه ���س��َرخ��ْت ُم��������رِدّ

�سامٍخ ع��ظ��ي��ٍم  م���ن  َك  َدُرّ هلِل 

ُخنوِعِه لَكهِف  ب��ال��ه��اوي  وت�سيُح 

ال� زهرَة  تبغي  اَقْلَت  اَثّ الَثّرى  واإلى 

اأقبَلْت ال��ع��داوِة  ق���َوى  راأي���َت  واإذا 

َما الِدّ اأزه����اَر  وَح 
ّ
ال����ُر ه��اّل زرع���َت 

الُنّهى �سم�ُض  ��ُه  ف��اإَنّ ��ج��ي��ُع  ال��َنّ ���ا  اأَمّ

م�سيرهم درَب  ل���الأح���راِر  فينيُر 

فخارَنا رم��ُز   
ّ
ال��ح��ُي هيُد  ال�َسّ اأن���َت 

ب�سيَطٍة  ب��ك��ِلّ  ال��ق��ان��ي  ون��ج��ي��ُع��َك 

ُم ال���َدّ نطَق  اإْن  الأف����واُه  ��ُك��ِت  وْل��َت�����سْ

ُم تترَنّ ن��ى  ال��ُدّ ��ن��ُن  ���سُ بها  طفقْت 

الأنُجُم ياها  �سِ من  ْت  ا�ستمَدّ ُث��َمّ 

تتكَلّموا ف��ال  ُده���ا...  ت���رِدّ وم�سْت 

ُم! محَرّ ال��ك��الُم  َرتها  بح�سْ ل��ك��ْن 

��ُم ف����وَق ال���م���داِم���ِع ���س��ارًخ��ا ي��ت��اأَلّ

ُم تتب�َسّ ��ه��ى  ال��ُنّ �سفُة  بها  ���س��ارْت 

تهِزُم   - تعاَلْت  اإْن   - اأكبُر«  و»اهلُل 

ُم ف����اأت����ْت م���الئ���َك���ٌة ك�������راٌم ُح�������َوّ

وبل�َسُم ل��ل��ج��راح  ن��ب�����ٌض  وال���ح���ّب 

ويعُظُم ي��ج��ّل  بما  ��م��اَء  ّ ال�����سَ َف��َف��َدا 

���س��وُل الأك���رُم وي�����س��ّن ���س��ف��َرَت��ُه ال��َرّ

ُملِهُم ���س��وٌت  ل��الأح��راِر  بُط  فال�ِسّ

��ُم ب�������س���م���اِئ���ِه، ف���غ���دا ب���ه���ا ي��ت��ن��َعّ

يتعَلُّم م�����س��رًع��ا  اإل��ي��ه��ا  ف��م�����س��ى 

اأجرُموا َم��ْن  بالَقنا  يقرُع  فاْن�سَلّ 

ُمفعُم ح����ٌب  ال��ع��ل��ي��اِء  اإل�����ى  وب�����ِه 

رم��اُه��ُم! الإل����َه  اإَنّ  ت��رِم��ِه��ْم،  ل���ْم 

ُم تتقَدّ ال��ُه��دى  درِب  على  م��ا���ضٍ 

ُتحِجُم جاَعِة  ال�َسّ عن  اأراَك  لي  ما 

وتحُلُم ب��ال��وع��ود،  وت���غ���رُق  ن���ي���ا،  ُدّ

تهُجُم ل  ب��اأر���س��َن��ا،  الف�ساَد  تبغي 

مظلُم درٌب  ِلّ  ال�����ُذّ اأه���ِل  ف��ط��ري��ُق 

ُم ويخِيّ الإَِب�����ا،  اأْف����ِق  ع��ل��ى  يطغى 

يعلموا! ل���ْم  م���ا  اَر  �����َوّ ال�����ُثّ وي���ع���ِلّ���ُم 

وتختُم بالخال�ِض،   
ُ
ت��ب��داأ وِدم���اَك 

���ُم ب�����اِة ُم���ح���َتّ
ُ
ن�����س��ٌر ق���ري���ٌب ل�����الأ

ال�ساعر يو�سف �سرور
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اللَّْيَل  َل��ُك��ُم  ال��ذي{َج��َع��َل  هلل  الحمد 

راً اإَِنّ ِفي َذِلَك  َهاَر ُمْب�سِ ِلَت�ْسُكُنواْ ِفيِه َوالَنّ

.
)1(

َقْوٍم َي�ْسَمُعوَن} لآَياٍت ِلّ

وال��ح��م��د هلل ال���ذي{َج�����َع�����َل ال���لَّ���ْي���َل 

راً اإَِنّ ِفي َذِلَك  َهاَر ُمْب�سِ ِلَي�ْسُكُنوا ِفيِه َوالَنّ

.
)2(

َقْوٍم ُيوؤِْمُنوَن} َلآَياٍت ِلّ

اللَّْيَل  َل��ُك��ُم  الذي{َجَعَل  هلل  والحمد 

َ َلُذو  اإَِنّ اهللَّ راً  َهاَر ُمْب�سِ ِلَت�ْسُكُنوا ِفيِه َوالَنّ

َل  الَنّا�ِض  اأَْك��َث��َر  َوَل��ِك��َنّ  الَنّا�ِض  َعلَى  ٍل  َف�سْ

.
)3(

َي�ْسُكُروَن}

له  بديل  ل  و�سر  و�سرورة  نعمة  النوم 

ول ا�ستغناء عنه.

الو�سف...  ع��ن  ع�سٌيّ  وال��ن��وم 

ُي��ط��ل��ب وُي�����س��َب��ق ب����اآداب 

وُيلَحق باآداب.

فاأكثر النا�ض غافلون 

ع����ن ���س��ك��ر الأف�������س���ال 

منها  وال���ت���ي  الإل���ه���ي���ة، 

النوم.

ماذا بعد النوم؟

عندما ينام الإن�سان، 

من  اأم��رًا  يتوقع  اأن  عليه 

اأمرين:

ا اأن ُترَدّ اإليه،  اإما اأن ُتقب�ض روُحه، واإَمّ

ُف�ِسَح  اأن  في�ستيقَظ ليعمل من جديد، بعد 

خرى.
ُ
ًة اأ له في اأجله مَرّ

ى  ُ َيَتَوَفّ  قال اهلل تبارك وتعالى: {اهللَّ

ِفي  َتُمْت  َلْم  ِتي  َواَلّ َمْوِتَها  ِحيَن  الأَْنُف�َض 

ى َعلَْيَها اْلَمْوَت  ِتي َق�سَ َمَناِمَها َفُيْم�ِسُك اَلّ

َنّ ِفي  اإِ اأََجٍل ُم�َسّمًى  َلى  اإِ َوُيْر�ِسُل الأُْخ��َرى 

��ُروَن} )الزمر:   َي����اٍت ِل��َق��ْوٍم َي��َت��َف��َكّ َذِل���َك لآَ

 .)42
الحق  اأخ��ذ  ه��و  وال�ستيفاء  وال��ت��وف��ي 

بتمامه وكماله.

وكان النبي P حين ينام، ي�سع 

ه على يده اليمنى، وهو  خَدّ

����ه م��ي��ٌت ف��ي ليلته  ي��رى اأَنّ

.
)4(

تلك

على  لقمان  اأَنّ  وروي 

ال�سالم  وعليه  واآل��ه  نبينا 

ق��ال لب��ن��ه: »ي��ا ب��ن��ي، اإن 

كنَت ت�سُكّ في الموت، فال 

تنْم، فكما اأَنّك تنام كذلك 

تموت، واإن كنت ت�سُكّ في 

ال�سيد �سامي خ�سرا

ه  »ل ُتكثر�ا الأكل، فاإَنّ

َمْن اأكثَر الأكَل اأكثَر 

النوَم، �من اأكثر النوَم 

اأقَلّ ال�سالة، �من 

اأقَلّ ال�سالَة ُكتب من 

الغافلين«.
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الَلّيل،  من  اأحُدُكْم  قام  »اإذا  قال:   Q

هذه  وليقراأ  ماء،  ال�َسّ اأكناف  اإلى  فلينظر 

الآيات: 

��َم��اَواِت َوالأَْر�����ضِ  ال�����َسّ َخ��ْل��ِق  ِف��ي  {اإَِنّ 

وِلي 
��َه��اِر لآََي����اٍت لأُِ َواْخ���ِت���اَلِف ال��لَّ��ْي��ِل َوال��َنّ

َ ِقَياماً َوُقُعوداً  ِذيَن َيْذُكُروَن اهللَّ الأَْلَباِب اَلّ

ِف���ي َخْلِق  ���ُروَن  َوَي���َت���َف���َكّ َوَع���لَ���ى ُج��ُن��وِب��ِه��ْم 

َهَذا  َخلَْقَت  َما  ��َن��ا  َرَبّ َوالأَْر����ضِ  َماَواِت  ال�َسّ

َنا  َرَبّ ��اِر  ال��َنّ َع���َذاَب  َفِقَنا  �ُسْبَحاَنَك  َب��اِط��اًل 

ْخ��َزْي��َت��ُه َوَما  ��اَر َفَقْد اأَ ���َك َم��ْن ُت��ْدِخ��ِل ال��َنّ اإَِنّ

�َسِمْعَنا  ��َن��ا  اإَِنّ ��َن��ا  َرَبّ ��اٍر  ْن�����سَ اأَ ِم��ْن  اِلِميَن  ِللَظّ

ُكْم  ِبَرِبّ اآِمُنوا  اأَْن  ِلالإِيَماِن  ُيَناِدي  ُمَناِدياً 

ا  َعَنّ ��ْر  َوَك��ِفّ ُذُنوَبَنا  َلَنا  َفاْغِفْر  َنا  َرَبّ ا  َفاآَمَنّ

َواآِتَنا  ��َن��ا  َرَبّ الأَْب����َراِر  َم��َع  ��َن��ا  َوَت��َوَفّ َئاِتَنا  �َسِيّ

َيْوَم  ُت��ْخ��ِزَن��ا  َوَل  ُر���ُس��ِل��َك  ��َن��ا َعلَى  َوَع��ْدَتّ َم��ا 

)اآل   » اْلِميَعاَد}  ُتْخِلُف  َل  ���َك  اإَِنّ اْلِقَياَمِة 

عمران: 190 � 194()5 و10(.

الحياة  اإل��ى  ال��رج��وع  اأَنّ  ن��رى  وبذلك 

من جديد، بعد الموتة ال�سغرى، له اآداٌب 

اإلى  جميعها  ت�سير  ب��ه،  خا�سٌة 

ر  والتفُكّ والخ�سوِع  الخ�سوِع 

والإنابة. 

ٌة قياُم الَلّيِل �ُسَنّ

اأخي  ي��ا   � فاعلم 

الموؤمن ال�سالَك اإلى 

اهلل تبارك وتعالى � 

اأَنّ التهجد وقياَم 

اأدٌب  ال���َلّ���ي���ل، 

اآداب  م����ن 

ع��ب��اد اهلل 

بعد  تنتبُه  ��ك  اأَنّ فكما  تنتبه،  فال  البعث، 

.
)5(

نومك، فكذلك ُتبعُث بعد موتك«

وبعد اليقظة؟

ت روُح الإن�ساِن اإليه، وا�ستيقظ  اإذا رَدّ

دًا، فينبغي  من جديد، وُف�ِسَح في اأجله ُمجَدّ

انتباهه،  ف��ور  مبا�سرًة،  ي�سجد  اأن  عليه 

تبارك  هلل  طاعًة  عمله،  عمٍل  ُل  اأَوّ ليكون 

وتعالى ثَمّ يقول:

اأحياني بعد موتي،   »الحمد هلل الذي 

.
)6(

اإَنّ رِبّي لغفوٌر �سكور«

اأَنّه ي�ستحب، عند ال�ستيقاظ،  � وروي 

اأن يقول: »الحمد هلل الذي اأحيانا، بعدما 

.
)7(

اأماتنا، واإليه الن�سور«

� وعن الباقرQ قال: »ما ا�ستيقظ 

هلل  خ����َرّ  اإَلّ  ن����وم،  م���ن   Pاهلل ر����س���ول 

.
)8(

�ساجدًا«

� كذلك ي�ستحب عند ال�ستيقاظ، تالوُة 

عمران،  اآل  �سورة  من  المباركاِت  الآي��ات 

الآية  اإلى  المائة،  بعد  الت�سعين  الآي��ة  من 

الرابعة والت�سعين بعد المائة.

معاوية  �سحيحة  ففي   

 Pالنبي اأَنّ  وه��ب:  ب��ن 

ا�ستيقظ  اإذا  ك����ان 

جل�ض، ثم قَلّب ب�سره 

��م��اء، ثم  ّ ف��ي ال�����سَ

ت��ال ه��ذه الآي��ات 

.
)9(

المباركات

وع����������ن 

الإم�����������ام 

ع������ل������ي
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اآلِف  منذ  عليه  داأب����وا  المقربين، 

كانوا  ح��ي��ث   ، ال�����س��ن��ي��ن 

ي���ق���وم���ون ف����ي ال���َلّ���ي���ل، 

مناجين �سائلين �ساجدين 

تغُفُل  ع��ن��دم��ا  ع��اب��دي��ن، 

 الجوارُح.
ُ
العيوُن، وتهداأ

ت��ب��ارك  اهلل  و����س���اء 

قياُم  ي�سبَح  اأن  وتعالى، 

لأهل  وميزًة  ًة،  �ُسَنّ الَلّيِل 

التقوى وال�سلوك الرباني.

اْلُمَتِّقيَن ِفي  {اإَِنّ   قال عَزّ من قائل: 

ُهْم  َنّ َجَنّاٍت َوُعُيوٍن اآِخِذيَن َما اآَتاُهْم َرُبُّهْم اإِ

َقِلياًل  َك��اُن��وا  ُمْح�ِسِنيَن  َذِل���َك  َق��ْب��َل  َك��اُن��وا 

ُهْم  َوِب��الأَ���ْس��َح��اِر  َيْهَجُعوَن  َم��ا  اللَّْيِل  ِم��َن 

اِئِل  ِلل�َسّ َح��ٌقّ  اأَْم��َواِل��ِه��ْم  َوِف��ي  َي�ْسَتْغِفُروَن 

َواْلَمْحُروِم} )الذاريات: 15 � 19(.

�سورة  ف���ي  وت��ع��ال��ى،  ت���ب���ارك  وق����ال   

ُجُنوُبُهْم  {َت��َت��َج��اَف��ى  المباركة:  ال�سجدة 

اِجِع َيْدُعوَن َرَبُّهْم َخْوفاً َوَطَمعاً  َعِن اْلَم�سَ

ا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن َفاَل َتْعلَُم َنْف�ٌض َما  َوِمَمّ

ِة اأَْعُيٍن َجَزاًء ِبَما َكاُنوا  اأُْخِفَي َلُهْم ِمْن ُقَرّ

َيْعَمُلوَن} )ال�سجدة: 16 � 17(.

ر قيام الَلّيل كيف يتي�َسّ

من  ُنْكِثَر  ل  ب��اأن  الَلّيل  قيام  ر  ويتي�َسّ

الطعام عند الع�ساء قبَل النوم، ف�»ل ُتميتوا 

القلوَب بكثرة الطعاِم وال�سراب، فاإَنّ القلب 

.
)10(

يموت كالزرع اإذا َكُثر عليه الماء«

وفي تنبيه الخواطر عن مولنا عي�سى 

وعليه  واآل����ه  نبينا  ع��ل��ى  م��ري��م  ب��ن 

ال�سالم:

اإ�سرائيل،  بني  »ي��ا   

فاإَنّه  الأك����ل،  ُت��ك��ث��روا  ل 

اأكثَر  الأك�����َل،  اأك��ث��َر  َم���ْن 

النوَم  اأكثر  وم��ن  ال��ن��وَم، 

اأق��������َلّ ال�������س���الة، وم���ن 

اأق����َلّ ال�����س��الَة ُك��ت��ب من 

.
)11(

الغافلين«

وك����ان ب��ع�����ض ال�����س��ال��ك��ي��ن ي��ق��ف على 

المائدة كل ليلة ويقول: معا�سر المريدين، 

ل تاأكلوا كثيرًا، فت�سربوا كثيرًا، فتخ�سروا 

.
)12(

عند الموت كثيرًا

يحتِطَب  ول  ال���ح���رام،  ي��رت��ك��ب  ول 

الأوزار، فاإَنّها من اأدعى الأ�سباب الموؤدية 

والتهجد...  ال��َلّ��ي��ل  ق��ي��ام  ح��رم��ان  اإل���ى 

اإلى تخلف  ي  وتوؤِدّ القلَب،  تق�سي  نوب  فالُذّ

اإلى  ي  ي��وؤِدّ الخيُر  بينما  الرحمة،  اأ�سباب 

الخير، وال�سُرّ يدعو اإلى ال�سر.

الموؤمنين  اأمير  جاء  رجاًل  اأَنّ  وُي��روى 

Q وقال له: اإِنّي ُحرمُت ال�سالة بالَلّيل، 

.
)13(

فقال له : »قد قَيّدتك ذنوُبك«

ادقQ قال: »اإَنّ الرجَل  وعن ال�سَّ

واإَنّ  الَلّيل،  �سالة  فُيحرُم  الذنَب  ُيذنُب 

من  �ساحبه  ف��ي  اأ���س��رُع  ��ىء  ال�����س��ِيّ العمل 

.
)14(

ال�سكين في اللحم«

لفوره  يقوم  اأن  الَلّيل  لقائم  وُي�ستحب 

بعد ال�ستيقاظ مبا�سرًة .

الهوام�ش

)1( راجع �سورة يون�ض، الآية: 67.

 )2( راجع �سورة النمل، الآية: 86.

 )3( راجع �سورة غافر، الآية: 61.

 )4( المحجة، ج2، �ض372.

 )5( المحجة، ج2، �ض372.

 )6( مكارم الأخالق، �ض39.

)7( المحجة، ج7، �ض372.

)8( مكارم الأخالق، �ض39.

)9( المحجة، ج2، �ض368.

)5( و)10( بحار الأنوار، المجل�سي، ج10، �ض103.

)10( ميزان الحكمة، ح589.

)11( ميزان الحكمة، ح590.

)12( المحجة، ج2، �ض390.

)13( ميزان الحكمة، ح10645.

)14( الم�سدر نف�سه، ح10467.

عندما ينام الإن�سان، 

عليه اأن يتوقع اأمرًا من 

اأمرين: اإما اأن ُتقب�س 

ا اأن ُترَدّ اإليه. ر�ُحه، �اإَمّ
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وهنا ي�سهد به كل من كتب عنه حيث 

وكنه  حقيقة  اأدرك  باأنه  اأح��د  ي�سرح  لم 

هذه ال�سخ�سية المباركة.

والعلماء  الأدب�����اء  ن��ج��د  ه��ن��ا  وم���ن 

على   � وغيرهم  والمربين  والموؤرخين 

اخ���ت���الف م�����س��ارب��ه��م وم��ذاه��ب��ه��م � 

من  بدّرة  يرجعون  لعلهم  ي�سبحون  

 .Qبحر علي بن اأبي طالب

الحديث  ف��ي  و���س��اأق��ت�����س��ر 

غير  م��ن  بع�سهم  كتبه  ع��م��ا 

الم�سلمين.

Q سخ�سية علي� �

كتب »�سليمان كتاني« فقال: 

الطيب،  ال��م��ع��دن  ذل����ك  م���ن 

ك��ف��ك��ف��ت ���س��خ�����س��ي��ة الإم�����ام 

مقوماتها...  ك���ل  م�ستكملة 

 Q اأمير الموؤمنين

 في كتب غير الم�سلمين

بقلم: ال�سيخ تامر حممد حمزة

�سخ�ش  اأي  عن  اأو  مو�سوع  اأي  في  الكتابة  تتفاوت 

عمق  من  المو�سوع  يكتنفه  ما  بلحاظ  و�سهولة،  �سعوبة 

اإلى  الحديث  ي�سل  عندما  فكيف  غمو�ش،  من  وال�سخ�ش 

علي بن اأبي طالبQ؟  يقف الكاتب اأمامه حائرًا، ل 

لعدم معرفة حقيقته فح�سب، بل ل يعرف من اأين البداية 

»ما   :Pر�سول اهلل الم�سداق لقول  والنهاية، فكيف وهو 

عرفك اإل اهلل واأنا، وما عرفني اإل اهلل واأنت، وما عرف 

.
)1(

اهلل اإل اأنا واأنت«
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المطلق،  ال�سيد  فيها  العقل  برز  �سخ�سية 

ف������اإذا ه���ي م��ن��ه ك��م��ا ه���ي ال��دي��م��ة من 

ان�سجامًا  بها  فينهمر  ت�ستمطره  الغمام 

.
)2(

بان�سجام

Qعبادة علي �

قومًا  اإن   :Qالموؤمنين اأمير  قال 

عبدوا اهلل رغبة فتلك عبادة التجار، واإن 

قومًا عبدوا اهلل رهبة فتلك عبادة العبيد، 

عبادة  فتلك  �سكرًا  اهلل  عبدوا  قومًا  واإن 

.
)3(

الأحرار

بقوله:  ج����رداق  ج���ورج  عليه  وع��ّل��ق 

�سلبية  من  �سيئًا  لي�ست  الإم��ام  عبادة  »اإن 

كما  الراغب  التاجر  اأو  الهارب  الخائف 

المتعبدين،  من  الكثير  عند  الحال  هي 

بل هي �سيء من اإيجابية الإن�سان العظيم 

الواعي نف�سه والكون على اأ�سا�ض من خبرة 

.
)4(

المجرب وعقل الحكيم وقلب ال�ساعر

بل  فقط،  لنف�سه  لي�ض  ه��ذا  يقول  ثم 

اهلل  يتقوا  اأن  اإلى  النا�ض  توجيه  اإلى  عمد 

.
)5(

في �سبيل الخير الإن�ساني العام

ول�����س��ل��ي��م��ان ك��ت��ان��ي ك����الم ف���ي هذا 

الم�سمار فيقول: التقوى والإيمان �سعوران 

في  غ���ارا  ���س��اف��ي��ان،  ومنبعان  �سميمان 

جناحه واندفقا على ل�سانه، فاإذ اأ�سحابه 

 )6(

ورعه وم��ن  ح�سام  الكعبة  ن�سب  على 

.
)7(

قبلة لالإ�سالم

Qعلم علي �

اأ�سبت  لو  جمًا  لعلمًا  ههنا  اإن  »ها 

. ولم ي�سب الحملة 
)8(

له حملة«

بل  اأم��ي��ون،  كلهم  لأنهم  ل 

العلماء لم يقدروا على 

اأن يحملوا جزءًا من 

ومخزون  اأ���س��رار 

علم علي.

وق���د ق���ال ج���ورج ج����رداق: »ع��ل��ي بن 

وهو  العقل،  اأفذاذ  من  فذ  اأبي طالب)ع( 

المعارف  ومو�سوعة  الإ�سالم  قطب  بذلك 

العربية، لي�ض من علم عربي اإل وقد و�سع 

.
)9(

اأ�سله اأو �ساهم في و�سعه«

ويقول اأي�سًا: »علي يتقن القراآن ن�سًا 

كما  ل�سانه  به  في�ستقيم  ج��وه��رًا  ويحياه 

الفقه،  مجال  وفي   .
)10(

جنانه« ي�ستقيم 

عند  بالفقه  علي  علم  يقف  »ول��م  يقول: 

اإلى  تجاوزه  بل  واأحكامه  بن�سو�سه  علمه 

الح�ساب  الفقه، ومنها علم  باأدوات  العلم 

معرفة  ت��ف��وق  ف��ي��ه  معرفته  ك��ان��ت  ال���ذي 

.
)11(

معا�سريه«

ويرى اأن الحكمة بما هي نظر نافذ 

على  وق��وة  اأ�سيل  وح�ض  محيط  وعقل 

ثم جهد  والإيجاز  وال�ستنباط  الح�سر 

دائب على ذلك جميعًا، اإنما هي من اآثار 

ف��اإن له في ذل��ك ما   ,Qالإم��ام علي

يجعل له مركزًا جلياًل بين حكماء الأمم 

واأفذاذ التاريخ... وقد كان لهذه الحكمة 

الثقافة  توجيه  ف��ي  الأث���ر  اأب��ل��غ  العلوية 

اإن�ساني،  بطابع  طبعها  وقد  الإ�سالمية  

اثن���ان:  الأول����ى  ال��درج��ة  ف��ي  م�����س��دره 

طالب  اأب��ي  بن  وعلي  اهلل  عبد  بن  محمد 

.
Qـ )12(

Qعدالة علي �

الحديث عن عدالة علي كحديثنا عن 

َتي الميزان حين تتوازيان، واإن طباعه  كَفّ

له  وي�سهد  والم�ساواة  العدل  عين  و�سلوكه 

القريب والبعيد.

عن  ويك�سف  �سلوكه  على  يدل  وال��ذي 

�سخ�سيته ما جاء على ل�سانه بقوله: »فاإن 

الحق ل يبطله �سيء، ولو وجدته قد ُتزّوج 
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في  وُف���ّرق  الن�ساء  ال��ب��ل��دان ب��ه 

�ساق  ومن  �سعة.  العدل  في  فاإن  لرددته، 

.
)13(

عليه الحق فالجور عليه اأ�سيق«

يقول في هذا الم�سمار جورج جرداق: 

لي�ض  الإجتماعية  بالعدالة  اإيمان علي  »اإن 

ما يتي�سر لجميع النا�ض من الإيمان، بل اإنه 

موطد على دعائم من العقل الرجيح الذي 

ل تفوته خفايا الأمور ول يطغى عليه عرف 

.
)14(

الع�سر والنا�ض«

متالزمتان،  �سفتان  والعدالة  والحق 

لمعتان..  وحجتان  فريدتان،  وق��الدت��ان 

ُو�سم بهما وجدانه وحال بهما بيانه، و�سن 

الحق  بين  القيم  ف��اإذا  �سنانه...  عليهما 

.
)15(

والعدل تتلم�ض في معتقده تراثها

ويرى جورج ج��رداق ما جاء في عهد 

علي اإلى مالك الأ�ستر حين اأو�ساه »اإياك 

وال�ستئثار بما النا�ض فيه اأ�سوة!« هو موجز 

.
)16(

د�ستور علي في العدالة الجتماعية

� علي Q والحرية

اهلل  جعلك  وق��د  غيرك  عبد  تكن  »ل 

.
)17(

حرًا«

هذا الإيمان الأ�سيل العميق بالحرية، 

تلقاه في الأ�س�ض التي قامت عليها مناهج 

 ...
)18(

علي في الحكومة وال�سيا�سة والإدارة

الحر،  والعمل  الحرية  ل�ساأن  منه  واإع��الًء 

ا�سترط األ يجبر عامل على عمل، فالعمل 

الذي ل يواكبه الر�سا الوجداني العميق 

العمل  اإل��ى  ثم  الحرية  اإل��ى  اإ���س��اءة  فيه 

اأجبر  اأن  اأرى  »ول�ست  ويقول:   .
)19(

ذاته

.
)20(

اأحدًا على عمل يكرهه«

وفي مكان اآخر يقول جرداق: »ويهّزك 

للنا�ض  اعترافه  من  طالب  اأب��ي  ابن  في 

فيه  يهزك  هذا،  من  اأكثر  بحريتهم 

�سيرته  بين  الن�سجام  ه��ذا 

اإيمانه  وبين  النا�ض  في 

اأ�سل  الحرية  باأن 

ل  التاأويل اإن�ساني  فيه  يجوز 

.
)21(

ول ي�سح عنه النحراف«

وتر�ش  الظالم  على  �سيف  علي   �

خلفه المظلوم

يقول عليQ: »الذليل عندي عزيز 

حتى اآخذ الحق له، والقوي عندي �سعيف 

.
)22(

حتى اآخذ الحق منه«

وهكذا حارب الظالمين بل�سانه و�سيفه 

وهو معت�سم بذمته في ذلك، وظل يديل من 

قد  ولو  ا�ست�سهد عظيمًا،  البغي حتى  اأهل 

ا�ستوت قدماه من مزالق دهره لغير اأ�سياء 

.
)

Q
)23

وتيك اآية ابن اأبي طالب

Qالخالفة في قامو�ش علي �

فما  راعيها،  خزائن  الرعية  »قلوب 

.
)24(

اأودعها من عدل اأو جور وجده فيها«

النبيPلم  قدمها  التي  الر�سالة  اإن 

اأخف منه �ساأنًا فيها فاإنه والنبي  يكن هو 

اأبواها.

بالرئا�سة،  لتغريه  الخالفة  تكن  ولم 

فاإنه لم يطلب يومًا مجد الدنيا وكنوزها، 

وكثيرًا ما توفرت له فرف�سها، ولكنه كان 

يوؤمن  يت�سدد في طلب الخالفة، لأنه كان 

�سديد  يكن  ول��م  بنف�سه،  الإي��م��ان  ت��م��ام 
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يتمكن  ال��ذي  هو  باأنه  بغيره  الإي��م��ان 

واأجّل  اأقد�ض  �سيانة  من 

ما اأنتجه الفكر في �سبيل 

العظيم  الإن�����س��ان  خ��ل��ق 

الحياة  ت���راث  ه��و  ال���ذي 

.
)25(

العزيزة

ل��م ت��ك��ن ال��ولي��ة في 

طالب  اأب�����ي  اب����ن  ن��ظ��ر 

ب�سرًا  اهلل  ي��ول��ي��ه  ح��ق��ًا 

وما  هو  �ساء  ما  عليه  وي��دوم  به  في�ستاأثر 

ولم  والأق��رب��ون،  المتنفذون  ذلك  له  �ساء 

عليها  ت�سيد  ح�سبًا  نظره  في  الولية  تكن 

الأمجاد، ول �سرفًا قديمًا تبنى له العرو�ض 

تكن  ولم  النا�ض،  ا�ستعباد  اإلى  به  ويتو�سل 

لل�سيف  الجماعات  به  تخ�سع  ماديًا  قهرًا 

ول  ال��دم��اء،  وه��در  الرزاق  وقطع  وال��ن��ار 

للوالي  الجماعات  به  تخ�سع  معنويًا  قهرًا 

الولية  تكن  ولم  الترغيب،  اأو  بالترهيب 

الأمر،  ا�ستتباب  بعد  الراأي  في  ا�ستبدادًا 

اأبي  ول��م تكن ال��خ��الف��ة ف��ي م��ذه��ب اب��ن 

عن  وان�����س��راف��ًا  النا�ض  ع��ن  ُب��ع��دًا  طالب 

عن  واحتجاجًا  الكبر  من  ودن���وًا  ال�سعب 

النظر في الأموال العامة وحاجات الأفراد 

والجماعات، بل اإنها �سبب في تقريب 

الوالي من النا�ض وعطفه 

لهم،  وت��وا���س��ع��ه  عليهم 

اإليهم  ت��ام  ان�سراف  ثم 

ي��ق��ب��ل دون����ه ول  ل ع���ذر 

الولية  تكن  ول��م  ح��ج��ة. 

في مذهب ابن اأبي طالب 

التع�سب  لأن  ع�سبية، 

مذموم اإل اإذا كان لمكارم 

الخ�سال والأخذ بالف�سل والكف عن البغي 

في  الف�ساد  واج��ت��ن��اب  الخلق  واإن�����س��اف 

الأر�ض. والولية على كل حال، لي�ست في 

مذهب ابن اأبي طالب لأولئك الذين يقول 

ُولوا عليكم لعملوا فيكم باأعمال  فيهم: لو 

يقبل علي  لم  كله،  لذلك  وقي�سر.  ك�سرى 

بالخالفة اإل معتزمًا اأن يقيم حقًا ويزهق 

.
)26(

باطاًل واإل فمفارقة الحياة اأولى

خاتمة

اأو كاتب،  موؤرخ  اأي  لي�ستحيل على  اإنه 

مهما بلغ من الفطنة والعبقرية، اأن ياأتيك 

حتى في األف �سفحة ب�سورة كاملة لعظيم 

.)27( � 

Q من عيار الإمام علي

)1( ار�ساد القلوب، ج2، �ض209، ومناقب اآل اأبي طالب، ج3، �ض267, 

وبحار الأنوار، ج15، �ض 39 و84. 

)2( محمد �ساطئ و�سحاب، �سليمان كتاني، �ض327، دار المرت�سى. 

)3( ق�سار الحكم، �ض237، نهج البالغة. 

)4( الإمام علي �سوت العدالة الإن�سانية، ج1، �ض74. 

)5( الم�سدر نف�سه. 

)6( ورعه: تقاه.

)7( محمد �ساطئ و�سحاب، �سليمان كتاني، �ض328.

 )8(  نهج البالغة، ق�سار الحكم 7/147.

 )9( الإمام علي �سوت العدالة، ج1،�ض97.

)10( الم�سدر نف�سه، ج1، �ض97.

)11( الم�سدر نف�سه، ج1، �ض102.

)12(  الم�سدر نف�سه، ج1، �ض105.

)13( نهج البالغة،  الخطبة 15.

)14( علي وحقوق الإن�سان، ج1، �ض183.

)15( �سليمان كتاني، �ض 328.

)16( علي وحقوق الإن�سان، �ض 186, ج1.

)17( نهج البالغة، الكتاب -31 78.

)18( علي وحقوق الإن�سان، ج1، �ض 163.

)19( الم�سدر ال�سابق، ج1، �ض165.

 ,240 الأ�س���راف  اأن�س���اب   ،152 ����ض   ،40 العقوب���ي،  تاري���خ   )20(

�ض390.

)21( علي وحقوق الإن�سان، �ض 173و174.

)22( نهج البالغة، الخطبة 37 � 3

)23( اأن�ساب ال�سراف، �ض 234.

)24( غرر الحكم، 6825، عيون الحكم والمواعظ، 6243/370.

)25( �سليمان كتاني، محمد �ساطئ و�سحاب، �ض 378.

)26( جورج جرداق، علي �سوت العدالة الإن�سانية، ج1،�ض155 و156 

و157 و158.

)27( ميخائي���ل نعيم���ة، مقدم���ة كت���اب عل���ي �س���وت العدالة الإن�س���انية، 

�ض21.

الهوام�ش

»اإياك �ال�ستئثار بما 

النا�س فيه اأ�سوة!« هو 

موجز د�ستور علي في 

العدالة الجتماعية.
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ف��ي ال��خ��ام�����ش ع�����س��ر م��ن �سهر 

ولكنه  ع��ر���ٌش..  ثمة  ك��ان  �سعبان، 

الأرَزّ  الأم  ن��ث��رت  اآخ���ر..  ن���وٍع  م��ن 

الدموع  واأ�سبلت  زغ��ردْت،  وال��ورود. 

�سادفت  ال��ذي  العري�ش  نع�ِش  على 

اليوم  في  ا�ست�سهاده  اأربعين  ذكرى 

ذاته الذي حدده موعدًا لزفافه.

اإ�ست�سهاد و�سهادة:

واأي�سًا، جل�ست الأم في قاعة احتفال 

معهد  م��ن  الناجحين  ال��ط��الب  ت��خ��ّرج 

بمعّدل  �سهادة نجاحه  لتت�سلم  التمري�ض، 

جيٍد في ) T.S3(. �سهادة نجاح �سبقها 

اأنها جل�سْت  تذكرت كيف  وقد  ا�ست�سهاد، 

لبنها  لت�سفق  مهيب  احتفاٍل  ف��ي  م��ّرة 
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كاأف�سل  ذه��ب��ي��ة  م��ي��دال��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ح��ائ��ز 

في  العظم  ط��ري  ي��زال  ل  وه��و  ممر�ض، 

المهنة. 

ل��ط��ال��م��ا ت��ح�����س��ر ع��اط��ف ع��ل��ى عدم 

العدو  مع  مواجهة  في  للم�ساركة  توفيقه 

بالن�سبة  اللتحام  ذلك  كان  الإ�سرائيلي. 

تقت�سُر  فمهمته  المنال،  بعيد  حلمًا  اإليه 

في  اأ���س��ا���س��ي  دور  ل��ه��ا  ال��ت��ي  مهنته  ع��ل��ى 

الحرب، ولكنه لكثرة ما احتفظ في داخله 

من اأمنيات، قطفها منذ التحاقه بالدورة 

الع�سكرية الأولى، وزرَع �سذرات منها على 

اإجازاته،  اأثناء  فيها  رابط  التي  المحاور 

ظّل  البي�ساء،  لمريلته  اإل  يعود  ل  وكان 

الحلُم يراوده ويبثه في اأحاديثه.

 �سورة تذكارية:

مريلته  تتلّون  حينما 

البي�ساء بدماء الجرحى، 

لي�ض  فدمه  عينه.  تدمع 

اأغلى من دم المجاهدين. 

مدير  اأخبرهم  ي��وم  وف��ي 

حيث  الحكمة  م�ست�سفى 

م�ساركته  اإبان  اأنه  يعمل، 

�سورًة  الأطباء  ورفاقه  اأخ��ذ  الحرب،  في 

لأنهم  يحملها،  من  وح��ده  بقي  تذكارية، 

اأنهى  اأن  وب��ع��د  جميعهم.  ا���س��ت�����س��ه��دوا 

الأطباء  بع�ض  جمع  الحكاية،  الطبيُب 

لياأخذوا  عاطف،  وبينهم  والممر�سين، 

منهم  واحد  كل  ولينتظر  تذكارية،  �سورة 

دوره.. وكان عاطف اأولهم.

ابت�سم عاطف في ال�سورة في اللحظة 

وم�سة  في  تذكر  عينه.  فيها  دمعت  التي 

واحدة كيَف بداأ في الك�سافة �سباًل �سغيرًا، 

الأن�سطة  ف��ي  وي�����س��ارك  الم�سجد  ي��رت��اد 

وكيف  ح��ر،  اأو  ل��ب��رٍد  ي��اأب��ه  ول  الثقافية، 

تربى  ال��ذي  ذات��ه  الفوج  في  قائدًا  اأ�سبح 

في �سفوفه. وعندما بلغ ال�سّن التي تخوله 

راح  الع�سكرية،  ال��دورات  ب��اأول  اللتحاق 

لي�سمحوا  الكبار  واإخوته  اأمه  على  يتحايل 

»اأن  واحد:  �سرٍط  على  فوافقوا  بذلك،  له 

يكمل درا�سته«، فوعدهم بذلك.

 با�سمًا ثغره طيبًا قلبه:

كان عاطف يتنقل في اأروقة الم�ست�سفى 

يتزاحُم  القلب.  الثغر، طّيب  با�سَم  مالكًا 

لأنهم  العمليات،  الأطباء لطلبه في غرفة 

يفهم  فهو  الحديث،  اإلى  معه  يحتاجون  ل 

بين  يتنقُل  ك��ان  ب��الإ���س��ارة.  ي��ري��دون  م��ا 

عن  وي�ساأل  يعودهم،  المر�سى  غرف 

مري�ض  ج��اء  ما  اإذا  اأم��ا  اأحوالهم. 

ي�سدد  ولم  الطوارئ  اإل��ى 

عليه،  المتوجبة  الفاتورة 

تكّفل  مبلغًا،  نق�ست  اأو 

اأن  حتى  بالدفع،  عاطف 

من  كثيرًا  ا�ستاءوا  رفاقه 

هذا الت�سرف، لأنه �ساب 

ويعمل  حياته،  بداية  في 

الم�ست�سفى  ف��ي  دوام��ي��ن 

وبعد   � درا�سته،  يوؤمن م�ساريف  اأن  لأجل 

اأن  � م�ساريف تجهيزات منزله بعد  ذلك 

عقد قرانه، ولكنه طبعًا كان يرد بالطريقة 

وال�سكوت  البريئة  البت�سامة  بتلك  ذاتها، 

المطبق.

لم يكن عاطف يقوم بهذا العمل حياًء، 

بقدر ما كان يح�سه واجبًا من �سلب التدين 

دعائمه  بيٍت  ربيب  فهو  عليه،  تربى  الذي 

كانت  ل��ذا،  المقاومة.  وجدرانه  الإيمان، 

م�ساعدة وخدمة الآخرين نوعًا من العبادة 

الواجبة، باعتبار اأنه قد يجد من ي�ساعده 

اإلى ذلك، في حين  الأمر  ا�سطره  ما  اإذا 

�سادفت ذكرى 

اأربعين ا�ست�سهاده في 

اليوم ذاته الذي حدده 

موعدًا لزفافه.
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اأن هناك اأنا�سًا ل ي�ساعدهم اأحد. 

وتدينه  اأخ���الق���ه  ع��اط��ف  َج��َب��ل  ل��ق��د 

ممر�سًا  كان  لذا،  عمله.  ب�سميم  العميق 

المرء محياه  اأن يرى  اآخر، يكفي  نوع  من 

ا�سترى  وق��د  وج��ع��ه.  ن�سف  ين�سى  حتى 

ال�سخ�سي،  م�سروفه  من  طبية  معدات 

و�سعها في البيت لأجل اأن يكون على اأهبة 

ال�ستعداد اإذا ما احتاج اأحد من الجيران 

اأو اأبناء القرية خدمًة �سريعة.

كان عاطُف تلميذًا يتابع درا�سته 

في  ويعمل  المعهد،  ف��ي 

بدوامين،  الم�ست�سفى 

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذلك، 

فاإنه لم يقطع الن�ساطات 

بها  ي���ق���وم  ك�����ان  ال���ت���ي 

ظّل  فهو  فيها،  وي�سارك 

وهو  الك�سافة،  في  قائدًا 

م الأ�سا�سي للبرامج  المقِدّ

ف����ي ل���ي���ال���ي ع���ا����س���وراء 

تقام  ال���ت���ي  ال��م��رك��زي��ة 

خولة ال�سيدة  مرقد  ف��ي 

ال�سوت  �ساحب  وهو  بعلبك،  في   O

ال�سجي الحنون الذي ت�سافر مع نبراته في 

�سفاف  اإلى  الح�سينية  اللطميات  كلمات 

بت قلبك  الغا�سرية، فال تعود اإل وقد خ�سّ

بالدموع.

 بع�ٌش من عطاءاته:

ال�سادق،   الوعد  حرب  ب��داأت  عندما 

كان عاطف من �سمن الفريق الذي داوم 

في الم�ست�سفى ل�ستقبال الحالت الطارئة 

المنطقة، ذلك  اإلى م�ست�سفيات  وتحويلها 

اأن الم�ست�سفى كانت م�ستهدفة. وفي يوم، 

في  واأ�سيب  وقع  ال��ذي  بطفلها  اأم  ج��اءت 

راأ�سه، فاأ�سعفه عاطف ب�سرعة وطلب اإليها 

ولكنه عرف  اآخر،  م�ست�سفى  اإلى  الذهاب 

اأنها ل تملك �سوى خم�سين األف ليرة، في 

حين اأن ذلك الم�ست�سفى لن ي�ستقبله قبل 

اأن تدفع اأمه مئة وخم�سين األف، فاأعطاها 

عاطف المائة األف لتي�ّسر اأمورها.

اإ�ستب�سار بقرب ال�سهادة:

قلبه  على  �سعبة  ال��ح��رب  اأي���ام  م��ّرت 

في  المجاهدين  ببطولت  ي�سمع  وهو 

طلقة  ك��ان  اأن��ه  لو  ويتمنى  الجنوب، 

يلتحم  مقاوم  بندقية  في 

وعلى  ال�����س��ه��اي��ن��ة.  م���ع 

الرغم من �سعوبة الو�سع 

عك�ِض  وعلى  وح�سا�سيته، 

المت�سمة  ���س��خ�����س��ي��ت��ه 

والهيبة،  ب��ال��وق��ار  دوم���ًا 

���س��ار ع��اط��ف ي��م��زح مع 

الم�ست�سفى،  في  الجميع 

كثيرًا،  لأم��ره  فا�ستغربوا 

اأن���ه ي��ري��د بذلك  وظ��ن��وا 

وط���اأة  عنهم  يخفف  اأن 

الخوف والترقب.

الأخ����ي����رة قبيل  ال��ج��م��ع��ة  ل��ي��ل��ة  ف���ي 

في  منزله  ف��ي  عاطف  ك��ان  ا�ست�سهاده، 

في  العامة  التجمعات  ُمنعت  وقد  القرية، 

طلب  عاطفًا  ولكن  وال�ساحات،  الم�ساجد 

اإلى اأخيه اأن ي�سمح له بقراءة دعاء كميل 

في الم�سجد كعادته كل ليلة جمعة، فوافق 

اأخوه بعد اإلحاٍح من عاطف على اأن يكون 

ولكن  فقط،  الم�سجد  داخ��ل  في  ال�سوت 

باأن  غريبة  بطريقة  عليه  اأ���س��ّر  عاطف 

كل  في�سمع  المئذنة  اإل��ى  ال�سوت  يحول 

بدًا  اأخ��وه  يجد  ولم  الدعاء،  القرية  اأه��ل 

ا�سترى معدات 

طبية من م�سر�فه 

ال�سخ�سي، ��سعها في 

البيت لأجل اأن يكون 

على اأهبة ال�ستعداد 

اإذا ما احتاج اأحد من 

الجيران خدمًة �سريعة.
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من الموافقة. وكانت تلك الليلة، من اأكثر 

الليالي غرابة في حياة عاطف، فقد كان 

تو�سف،  ل  لدرجة  وحزينًا  حنونًا  �سوته 

يكرر  وه��و  بيوتها  ف��ي  النا�ض  اأب��ك��ى  وق��د 

مقاطع الدعاء.

عاطف  ا�سم  يكن  لم 

ع��ل��ى ورق���ة ال����دوام في 

ح�سل  ال��ت��ي  ال��ل��ي��ل��ة 

ولكنه  الن��زال،  فيها 

رفيقه  ف���ي زار 

م����ن����زل����ه 

وط�����ل�����ب 

اأن  اإل�����ي�����ه 

ي�����������ذه�����������ب 

اإلى  عنه  ب��دي��اًل 

واأ�سر  الم�ست�سفى، 

ع��ل��ي��ه ك��ث��ي��رًا ف��واف��ق 

رفيقه. وقبيل انطالقه، 

اإليه  وطلب  �سعره،  و���س��ّذب  ال��ح��الق  زار 

الحالق  فا�ستغرب  لحيته،  على  ُيبقي  اأن 

الذقن  اأن عاطف يظل حليق  كثيرًا، ذلك 

لح�سا�سية عمله في غرفة العمليات، فقال 

فاللحية  ا�ست�سهدت  »اإذا  مبررًا:  عاطف 

تنور الوجه«.

اللقاء الأخير:

في تلك الليلة، كانت اأروقة الم�ست�سفى 

وق��ل��ة من  ال��م��م��ر���س��ي��ن  م���ن  اإل  خ��ال��ي��ة 

فرّبت  برفيقه  عاطف  التقى  الإداري��ي��ن. 

نلتقي  مرة  اآخ��ر  هذه   « قائاًل:  كتفه  على 

فيها«. لم يمنح الزمن رفيقه فر�سة ليرد 

اأو يفكر بالأمر، فقد و�سل اإلى اأذنيه �سوت 

الم�ست�سفى.  فوق  تحوم  مروحية  طائرات 

بداأ  حتى  قليلة،  لحظات  �سوى  ه��ي  وم��ا 

عاطف  ي�سدق  لم  الإ�سرائيلي.  الن��زال 

العدو  ليواجه  ال�سالح  يحمُل  وه��و  نف�سه 

وجهًا لوجه، غمرته �سعادة ل تو�سف وقد 

فحمد  الكبيرة،  اأحالمه  من  حلمًا  حقق 

اهلل على ذلك. 

المجاهدون  ورفاقه  عاطف  اأ�سقط 

في  والجرحى  القتلى  من  كبيرًا  ع��ددًا 

�سفوف العدو الإ�سرائيلي 

الإن���زال  عملية  واأف�سلوا 

الحكمة،  م�ست�سفى  ف��ي 

التحام  واأث��ن��اء  ول��ك��ن، 

الجنود،  م���ع  ع���اط���ف 

خا�سرته  ف��ي  اأ���س��ي��ب 

اإل���ى  اأدت  ب��ر���س��ا���س��ٍة 

ا�ست�سهاده.

بدماء  المريلة  تلّونت 

وهو  مخيلته  ف��ي  ل��م��َح  وف���ائ���ه. 

اإل����ى الأر������ض طفاًل  ي�����س��ق��ُط 

الحقل  في  يرك�ُض  �سغيرًا 

ما  ال�ستول، عند والداه  ي�سقي 

معاتبًة وع���ن���دم���ا  اأمه  تحمله 

بالوحل، لأن�����������ه ل�������ّوث  ق��دم��ي��ه 

ي�سحك قائاًل: »اأحب اأن اأرى تراب الأر�ض 

على قدمي«. ثم لمح �سابًا يم�سي في م�سير 

اأمامهم  يحمل  �سغار،  فتية  وخلفه  طويل 

اأن يرثوه منه، وعندما  العلم الذي عليهم 

اأ�سنانه،  على  ي�سغط  كثيرًا،  يزعجونه 

ما جل�ض  اإذا  قلبه، حتى  في  ويكتم غيظه 

ليرتاح غاب عن الوعي لأنه »ح�سا�ض جدًا 

عندما  عاطف  وابت�سم  ال��ت��اأث��ر«.  و�سريُع 

تلك  في  لأن��ه  ال��زوج��ي،  بيته  زواي��ا  تذكر 

اللحظة ُزّف بين يدي �ساحب الزمان| 

�سهيدًا.
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ك�سكول الأدب
في�سل الأ�سمر

من اأمثال العرب:

ْي ُحَنْيٍن : - َرَجَع ِبُخَفّ

كان ُحَنين اإ�سكافًا من اأهل الِحيرة، 

ما  )الخّف:  ين  بُخَفّ اأعرابي  ف�ساَوَمه 

به،  ُيلب�ض بالرجل(، فاختلفا حتى اأْغ�سَ

ارَتَحَل  فلما  الأعرابي،  َيغْيَظ  اأن  فاأراد 

الأعرابي اأخذ حنيٌن اأحَد خفيه وَطَرحه 

في الطريق، ثم األقى الآخر في مو�سع 

باأحدهما  الأع��راب��ي  م���َرّ  فلما  اآخ���ر، 

اأ�سبه هذا الخَفّ بخف حنين  قال :  ما 

وم�سى،  لأخذته،  الآخ��ر  معه  كان  ولو 

تركه  َن��ِدَم على  الآخ��ر  اإلى  انتهى  فلما 

الأوَل، وقد َكمَن له حنيٌن، فلما م�سى 

الأعرابي في طلب الأول عمد حنيٌن اإلى 

عليها  وما  الجَمل(  )الراحلة:  راحلته 

فذهب بها، واأقبل الأعرابي ولي�ض معه 

اِن، فقال له قومه :  ماذا جئت  اإل الُخَفّ

ْي  ِبُخَفّ جئتكم  فقال :   �سفرك ؟   من  به 

ُحَنين، فذهبت مثالً .  

ي�سرب هذا المثل عند الياأ�ض من 

الحاجة والرجوع بالخيبة . 

مقولة �ساعر:

�سامي  محمود  الم�سري  ال�ساعر  ق��ال 

البارودي:

ُه َفاِني َنّ
َ
ْطَيَب اْلَعْي�َض َلْوَل اأ

َ
َما اأ

 )1(

ُفو�ُض َوَل َيْبَلى اْلَجِديَداِن َتْبَلى الُنّ

، َحَتّى اإَِذا اْنَق�َسَعْت
)2(

ٍة َقْد ُكْنُت ِفي ِغَرّ

ْبَقْت َتَباِريَح َل َتْنَفُكّ َتْغ�َساِني
َ
اأ

َيا َنْف�ُض َل َتْذَهِبي َياأْ�َسًا ِبَما َك�َسَبْت

 ذو مٍنّ َوغفراِن
ُ
يداِك؛ فاهلل

ً
هَو الذي جعَل الأفالَك دائرة 

َو�سّوَر الخلِق مْن اإن�ض َومن جاِن

وقّدَر ال�سم�َض تجرى في منازلها

َوالنجَم َوالقمَر ال�ساري بح�سبان

ْر�َسَل اْلَغْيَث اإْر�َساًل ِبَرْحَمِتِه
َ
َواأ

ْر�َض ِمْن َحٍبّ َوَرْيَحاِن
َ
ْنَبَت الأ

َ
َواأ

�سبحانُه، جَلّ عْن و�سٍف يحيُط بِه

اِئِم اْلَفاِني؟ َف الَدّ َوَكْيَف ُيْدِرُك َو�سْ

؛ اإنَك ذو مٍنّ َومغفرةٍ  يا رُبّ

َياِني َفا�ْسُتْر ِبَعْفِوَك َزَلِّتي َوِع�سْ

َوَل تكلني اإلى ما كاَن مْن عملى

فاإنُه �سبٌب يف�سي لحرماني
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من غريب القراآن الكريم:

نزله،  اأو  الخبت،  الرجل: ق�سد  واأخبت  الأر���ض،  المطمئن من  الخبت:   -

اهلل  قال  والتوا�سع،  اللين  ا�ستعمال  الإخبات  ا�سُتعمل  ثم  واأنجد،  اأ�سهل  نحو: 

تعالى: {واأخبتوا اإلى ربهم} )هود: 23(، وقال تعالى: {وب�سر المخبتين} 

)الحج: 34(، اأي: المتوا�سعين، نحو: {ل ي�ستكبرون عن عبادته} )الأعراف: 

{فتخبت له قلوبهم} )الحج: 54(، اأي: تلين وتخ�سع. 206(، وقوله تعالى: 
اإ�سم علم  اأي�سًا  اأي: غّيرته ولفحته، و�سقر  ال�سم�ض  - �سقر: يقال: �سقرته 

لجهنم، قال تع�����الى: {ما �س��لك��ك��م في �س����ق��ر} )المدثر: 42(، وقال تعالى: 

{ذوقوا م�ض �سقر} )القمر: 48(.

:P من بالغة الر�سول الأكرم

: نجد في هذا 
)3(

- قال الر�سول الأكرم P: »النا�ض معادٌن كمعادن الذهب والف�سة«

جوف  في  تكون  التي  بالمعادن  النا�ض   Pسَبّه� اإذ  وا�سحة،  ا�ستعارة  ال�سريف  الحديث 

الأمر مع  ا�ستخراجها. وكذلك  بعد  اإل  الحكم عليها من ظاهرها  ن�ستطيع  الأر�ض، فال 

النا�ض، فال يمكن �سبر اأغوارهم اإل بعد معا�سرتهم وامتحانهم، لينك�سف لنا خيرهم من 

�سرهم و�سالحهم من طالحهم.
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فائدة اإعرابية:

- تارًة: تاأتي هذه الكلمة بمعنى »مرة«، 

كما في قوله تعالى: )منها خلقناكم وفيها 

اأخ��رى(  ت���ارًة  ُنخرجكم  ومنها  نعيدكم 

55(. ويكون اإعرابها ظرَف زمان  )طه: 

من�سوب بالفتحة الظاهرة.

اأخطاء �سائعة:

الخطاأ،  عن  مع�سوم  ف��الن  يقال:   -

من  مع�سوم  ف��الن  يقال:  اأن  وال�سحيح 

الخطاأ، قال اهلل تعالى في �سورة الأحزاب: 

اإِْن   ِ ّ
��َن اهللَ ِمّ ُمُكم  َيْع�سِ ��ِذي  اَلّ َذا  {ُق��ْل َمن 

اأََراَد ِبُكْم �ُسوءاً اأَْو اأََراَد ِبُكْم َرْحَمة}.

اأن  وال�سحيح  �ساٍف،  عَقار  اإنه  يقال: 

يقال: عّقار، والعّقار هو كل ما ُيتداوى به 

من نباتات وغيرها. 

يقال: ا�ستقَلّ فالن ال�سيارَة، وال�سحيح 

اأن يقال: ا�ستقلت ال�سيارُة فالنًا، لأن فعل 

الهوام�ش

الجديدان: الليل والنهار. (1 )

ِغّرة: غفلة. (2 )

. م�سكاة الأنوار، 455( 3)

كلمات عامية اأ�سلها ف�سيح:

حياتهم  في  النا�ض  ي�ستعملها  التي  الكلمات  بع�ض  يلي  فيما 

اليومية ولها اأ�سل في اللغة الف�سحى:

وهذا  غ�سبًا،  �سفتيه  اأرخى  اإذا  الرجل  برطم  العامة:  تقول 

اإن فعل برطم يعني:  اإذ  اللغة الف�سحى،  ال�ستعمال �سحيح في 

اأرخى �سفتيه من الغ�سب، اأو عب�ض وانتفخ من الغ�سب.

عنه،  فت�ض  اأي  ال�سيء  عن  ف��الن  َبْحَب�َض  العامة:  تقول 

»بح�َض«  هو  الف�سحى  العربية  اللغة  في  الفعل  هذا  واأ�سل 

الذي معناه يوؤدي نف�ض المعنى المق�سود في العامية.

واأ�سل  �ساح،  بمعنى  الحيوان  جعر  العامة:  تقول 

الفعل في اللغة العربية هو »جاأَر«.

هي  فال�سيارة  وحمَل،  رفع  يعني:  ا�ستقَلّ 

التي تحمل الرجل ولي�ض الرجل هو الذي 

يحمل ال�سيارة.

يقال: قال فالن اأنه �سوف يعود )بفتح 

فالن  قال  يقال:  اأن  وال�سحيح  الهمزة(، 

لأن  ال��ه��م��زة(،  )بك�سر  ي��ع��ود  ���س��وف  اإن���ه 

فعل  بعد  وردت  اإذا  ك�سرها  يجب  الهمزة 

في  مك�سورة  الهمزة  وردت  وق��د  ال��ق��ول، 

التي  الأم��اك��ن  جميع  في  الكريم  ال��ق��راآن 

ورد فيها فعل القول، ومن ذلك مثاًل قول 

ِمْرُت 
ُ
َي اأ اهلل تعالى في �سورة الأنعام »ُقْل اإِِنّ

�ْسَلَم« وقوله �سبحانه في 
َ
َل َمْن اأ َوّ

َ
ُكوَن اأ

َ
ْن اأ

َ
اأ

�سورة الأعراف »َقاَل اإَِنَّك ِمَن الُمنَظِريَن«.

اأن   ول يجوز لمن ا�ستعمل فعل »قال« 

كاأن يقول  الباء،  »اإّن« حرف  َي�سَل بهمزة 

مثاًل: قال باأنه ذاهب اإلى القرية، لأن هذا 

بالباء  يتعدى  »قال« ل  الفعل  اإن  اإذ  خطاأ، 

اعتقد  اأو  ب�كذا  حكَم  معناه:  كان  اإذا  اإل 

ب�كذا.

76



77

معايير اختيار المدر�سة

من  اأن��واع  اأربعة  ة  ثَمّ اإّن  القول  يمكن 

التوقف  يتم  المدر�سة  لختيار  المعايير 

عندها في هذا المجال، فهناك:

اأ - معايير تربوية عامة تت�سل بثقافة 

الأهل وقناعاتهم.

ب - ومعايير تعليمية ترتبط باأهداف 

المواد المدر�سية العلمية واللغوية والفنية 

وغيرها.

المعايير  م��ن  الثالث  ال��ن��وع  اأم��ا   - ج 

قبل نهاية اأو بداية كل عام  درا�سي، 

الت�سجيل  اأع��م��ال  ال��م��دار���ش  تبا�سر 

الأهل  ويقف  المقبل،  الدرا�سي  للعام 

الأمور،  يقِلّبون  ال�ستحقاق  هذا  اأمام 

اتخاذ  ق��ب��ل  الأول����وي����ات،  وي�����س��ع��ون 

المدر�سة  تحديد  في  الأخير  القرار 

ق  لأبنائهم. وفي غالب الأحيان ل يوَفّ

مع  تتنا�سب  مدار�ش  اختيار  في  الأهل 

كل �سروطهم وظروفهم. د. ح�سن �سلهب
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فيتعلق بظروف الأهل المالية والقت�سادية، 

مجال  في  الإنفاق  على  قدراتهم  وبالتالي 

تعليم اأبنائهم.

المعايير  هذه  من  الأخير  والنوع   - د 

للمدر�سة  ال��ج��غ��راف��ي  ب��ال��م��وق��ع  يخت�ض 

النتقال  ظروف  وبالتالي  للبيت،  بالن�سبة 

اليها، والم�سافة والوقت الالزمين لذلك.

المعايير  ه��ذه  م��ن  ن��وع  ك��ل  قيمة  ان 

فكلما  الأه��ل.  على  تاأثيرها  قوة  من  تن�ساأ 

قوية  الفكرية  وقناعاتهم  ثقافتهم  كانت 

من  النوع  ه��ذا  وزن  ك��ان  كلما  وحا�سمة، 

وجود  فر�سنا  اإذا  هذا  حًا،  مرِجّ المعايير 

وتلك  الثقافة  هذه  فيها  د  تتج�َسّ مدار�ض 

نف�سه  والكالم  وممار�سة،  قوًل  القناعات 

قوية  التعليمية  المعايير  كانت  اإذا  فيما 

وحا�سمة. 

الكثيرون  فيجعله  الثالث،  النوع  اأم��ا 

على  المدر�سة  اختيار  يتم  حيث  حا�سمًا، 

من  المتاحة،  المالية  ال��ق��درات  اأ�سا�ض 

والثاني،  الأول  بالنوع  عناية  اأدن���ى  دون 

تجاوز  على  الآخ���ر  البع�ض  يتجراأ  فيما 

النوع  بمعايير  متاأثرًا  المالية،  اأو�ساعه 

على  تنطوي  مغامرة  في  والثاني،  الأول 

النوع  خ�سو�ض  وف���ي  الح��ت��م��الت.  ك��ل 

اإل  بنف�سه  يقوم  ل  فاإنه  والأخ��ي��ر،  الرابع 

الأحيان  اأغلب  وفي  محدودة.  حالت  في 

اأو  بواحدة  تخت�ض  اأخرى  بمعايير  يتقوى 

ال�سابقة،  الثالثة  الأنواع  معايير  من  اأكثر 

مع اللتفات اإلى اأن هذا التق�سيم ل يعك�ض 

مدر�سة  فلكل  الواقع،  في  وا�سحة  ح��دودًا 

و�سروطها   ، التعليمية  ور�سالتها  ثقافتها 

تخلو  ول  الجغرافي،  وموقعها  المالية، 

مدر�سة من وزن، مهما بدا قويًا اأو �سعيفًا، 

في كل واحدة من هذه المجالت الأربعة.

ع���وام���ل ال��ت��اأث��ي��ر ف���ي اخ��ت��ي��ار 

المدر�سة

في اأي حال، ما هي المعادلة الأن�سب 

البدء  قبل  لالأبناء؟  المدر�سة  اختيار  في 

بمقاربة هذا ال�سوؤال ن�سير اإلى اأن القِيّمين 

بعيد عوامل  اإلى حد  يعون  المدار�ض  على 

التاأثير في اختيار الأهل للمدر�سة، ويعملون 

المعايير  مع  للتجاوب  و�سعهم  في  ما  بكل 

المدار�ض  اأ�سبحت  وبذلك  ق��وة،  الأك��ث��ر 

عند  ال�����س��ائ��د  ل��الت��ج��اه  تج�سيدًا  ت�سكل 

قويًا  الجغرافي  العن�سر  فاإذا كان  الأهل، 

نجد تناثرًا للمدار�ض في الأحياء والأزقة، 

تتكاثر  حا�سمًا  المالي  العن�سر  كان  واإذا 

المدر�سية  بالأق�ساط  تقبل  التي  المدار�ض 

�سة، اأو الح�سومات العالية. اأما اإذا  المخَفّ

كان التجاه مرتبطًا بالأهداف التعليمية، 

العن�سر  لتجاوز  الأهل  ا�ستعداد  وبالتالي 

ف�سوف  ب�سخاء،  المال  واإنفاق  الجغرافي 

بالتفوق  م�سهورة  علمية  �سروحًا  ن�سهد 

من  الأجنبية،  باللغات  �سيما  ل  والنجاح، 

الثقافية  التقاليد  بع�ض  عند  التوقف  دون 

اأو الأع����راف الج��ت��م��اع��ي��ة،  وال��واق��ع هو 

نف�سه اإذا ما ا�ستد تاأثير العن�سر الثقافي، 

الخا�سة، حيث  بالقناعات  اللتزام  وقوي 

التي  للمدار�ض  مت�سارعًا  انت�سارًا  نجد 

تحمل عناوين تت�سل بذلك العن�سر وتلك 

القناعات. 

يعانيه  م��ا  اأن  عليه  التاأكيد  ن��ود  م��ا 

الأهل في اختيار المدر�سة يدخل اأي�سًا في 

معاناة القِيّمين على المدار�ض عند تحديد 
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اأق�ساطها،  وتحديد  بنائها،  في  المعايير 

الخا�سة.  وثقافتها  التعليمية،  ور�سالتها 

التاأثير،  يتبادلن  الفريقين  فاإن  هنا،  من 

لالأقوى  يكون  �سوف  ال��ع��ام  الت��ج��اه  لكن 

حتمًا.

عملية الختيار

اأح����د هذه  ان��ت��ق��اء  ي��م��ك��ن  ب���داي���ة ل 

نهائية.  ب�سورة  اعتماده  وبالتالي  الأن��واع 

الكتفاء  ال��م��ث��ال  �سبيل  على  يمكن  ف��ال 

بالمعايير الثقافية، مهما بدت راقية، من 

دون التدقيق بالمعايير التعليمية والمالية 

والجغرافية، لكن العبرة في نوع المعايير 

التي تح�سم الخيار في النهاية.

النوعين  ت���ج���اوز  م��ت��اح��ًا  ي��ك��ون  ق���د 

الثالث والرابع من هذه المعايير، لكن 

الأول  النوعين  تجاوز  ال�سعب  من 

اأنهما  ذل����ك  وال���ث���ان���ي، 

يرتبطان بالغاية النهائية 

م�����ن دخ��������ول الأب�����ن�����اء 

للمدر�سة.

المطروح  وال�����س��وؤال 

بمدر�سة  نقبل  هل  هنا: 

ث��ق��اف��ي��ًا على  م��ت��م��اي��زة 

نختار  اأم  التعليمي،  الم�ستوى  ح�ساب 

ح�ساب  على  تعليميًا  المتمايزة  المدر�سة 

مع  نت�ساءل  نحن  وطبعًا  الثقافي؟  التجاه 

في  تتمايز  مدر�سة  وج��ود  ع��دم  افترا�ض 

الثنين معًا.

التعليمي  التمايز  اأهمية  عن  بمعزل 

من  ف��اإن  فيها،  ج��دال  ل  التي  و�سرورته 

الثقافي  بالمعيار  الت�سحية  الحكمة  غير 

غير  من  كما  التعليمي،  المعيار  اأج��ل  من 

ال�سواب تجاوز المعيار التعليمي لح�ساب 

المعيار الثقافي. ففي الحالة الأولى، نحن 

في مدر�سة ل تملك اتجاهًا ثقافيًا وا�سحًا، 

في  اأم��ا  غريبًا.  ثقافيًا  اتجاهًا  تملك  اأو 

فارغة  مدر�سة  في  فنحن  الثانية،  الحالة 

الم�سمون، بل نحن في مدر�سة وهمية.

د  اإن هذا الكالم ل ينفي القناعة بتعُدّ

على  ذل��ك  واأه��م��ي��ة  وتنوعها،  الثقافات 

غير  من  لكن  العام،  الح�ساري  الم�ستوى 

غام�سة  بيئة  في  الأبناء  و�سع  المنا�سب 

ثقافيًا، اأو تختلف عن ما تعي�سه من ثقافة، 

اإن  الثقافي.  التكوين  فترة  في  �سيما  ل 

وجود  قبل  يتم  لن  المجتمع  ثقافة  تطوير 

نحن  هنا،  من  ومتما�سكة.  وا�سحة  ثقافة 

الثقافة  على  اأبنائنا  بتربية  ملزمون 

وينجزون  ف��ي��ه��ا،  �سيعي�سون  ال��ت��ي 

اأدواره��������م ف���ي اأو����س���اط 

ي�سهمون  ثم  مجتمعاتها، 

في تطويرها وتجديدها.

اأخ��رى، لن  ومن جهة 

خ�سرنا  اإذا  الثقافة  نربح 

اإن  ب��ه.  تاأخرنا  اأو  العلم، 

تعتني  ال��ت��ي  ال���م���دار����ض 

بثقافتها اأكثر من تعليمها، اأو على ح�سابه، 

وغير  وبدائية  هزيلة  ثقافة  تقدم  �سوف 

اإذا  الثقافية  الأن�سطة  تنفعنا  لن  موؤثرة. 

م بثقافة  ما كانت فارغة علميًا، ولن نتقَدّ

بال علم.

اذًا، اإن اختيار المدر�سة لالأبناء يجب 

اأن يلحظ الأمرين معًا، وبالم�ستوى نف�سه. 

هذه هي المدار�ض التي ن�سعى اإليها، وهذه 

هي المدار�ض التي �ست�ستمر.

اأربعة اأنواع من 

المعايير لختيار 

المدر�سة يتم التوقف 

عندها.



80

اإعداد: نبيلة حمزي

هو  القهري  الو�سوا�ش 

المت�سلط  التفكير  من  نوع 

وغير  ال��م��ع��ق��ول  وغ���ي���ر 

المفيد الذي يفر�ش نف�سه 

ع��ل��ى ال��م��ري�����ش وي��الزم��ه 

من  ج���زءًا  ويحتل  دائ��م��ًا 

اقتناع  وال�سعور مع  الوعي 

هذا  ب�سخافة  المري�ش 

مثل  ال��ت��ف��ك��ي��ر، 

ت����ك����رار ت���ردي���د 

اأو  اأفكار  اأو  جمل 

اأفعال اأو حتى تكرار نغمة 

عليه  ت��ق��ط��ع  مو�سيقية 

تفكيره. وقد يقول البع�ش 

ين�سغل  التي  الأف��ك��ار  اإن 

لكن  عادية،  الم�ساب  بها 

يتدخل  القهري  الو�سوا�ش 

الفرد  ح��ي��اة  ف��ي  وي��وؤث��ر 

واأعماله العتيادية، وقد 

يعيقه عن العمل.
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بح�سب  ال��م��ر���ض  ه��ذا  ي�سيب   وق��د 

ب�سكل  الأ�سخا�ض  من   2% الإح�ساءات 

مت�ساو بين الذكور والإناث.

مر�ش وراثي اأم مكت�سب؟

بع�ض الأ�سخا�ض يكون لديه ال�ستعداد 

ولكن  القهري،  الو�سوا�ض  لمر�ض  الوراثي 

نف�سه  ع��ن  يعبر  ل  ال���س��ت��ع��داد  ه��ذا  مثل 

اإلى ظهور المر�ض.  اأي، ل يوؤدي  دائمًا... 

اأعرا�ض  ظهور  يتم  الأح��ي��ان،  بع�ض  وف��ي 

وتوتر  ح��ادث��ة  ب�سبب  القهري  الو�سوا�ض 

نف�سي �سديد، ولكن ل بد من اأن يكون للمرء 

ميل م�سبق لمر�ض الو�سوا�ض القهري لكي 

ي�ساب بهذا المر�ض.

 اأ�سبابه:

���س��ب��ب  ي�����وج�����د  ل 

الو�سوا�ض  لمر�ض  واح��د 

الأبحاث  لكن  القهري، 

ه���ذا  اأن  اإل������ى  ت�����س��ي��ر 

ال�����م�����ر������ض ي��ت�����س��م��ن 

الت�سال  ف��ي  م�سكالت 

من  الأمامي  الجزء  بين 

ال��م��خ )ال���م�������س���وؤول عن 

الح�سا�ض بالخوف والخطر( والتركيبات 

القاعدية  الع�سبية  )العقد  عمقًا  الأكثر 

البدء  على  المرء  ق��درة  في  تتحكم  التي 

هذه  وت�ستخدم  الأف��ك��ار(.  عن  والتوقف 

الع�سبي  ال��ن��اق��ل  الدماغية  التركيبات 

الكيميائي ال� Serotonin. وُيعتقد اأن 

بنق�ض  يرتبط  القهري  الو�سوا�ض  مر�ض 

ب�سكل   Serotonin ال���  م�ستوى  ف��ي 

في  ف��ج��اأة  تنق�ض  ال��م��ادة  ه��ذه  اأ�سا�سي. 

�سدمة  اأو  ح��ادث��ة  نتيجة  وذل��ك  ال��دم��اغ، 

معينة مر بها الم�ساب.

�سن الإ�سابة بالمر�ش:

يمكن اأن يبداأ مر�ض الو�سوا�ض القهري 

فالإن�سان  الطفولة،  في  حتى  �سن  اأي  في 

لالإ�سابٍة  حياته  مراحل  كافة  في  معر�ض 

بهذا المر�ض.

الت�سرفات ال�سلوكية:

ال�سلوكية  وال��ت�����س��رف��ات  الأع���را����ض 

القهري  ال��و���س��وا���ض  ب��م��ر���ض  المرتبطة 

الذي  وال�سيء  المجال.  ووا�سعة  مختلفة 

الأعرا�ض  ه��ذه  بين  م�ستركًا  يعتبر 

ه��و ال�����س��ل��وك ال��ع��ام غير 

الأفكار  اأو  فيه  المرغوب 

ب�سكل  غالبًا  تحدث  التي 

م��ت��ك��رر ع���دة م����رات في 

ا�ستمرت  واإذا  ال���ي���وم. 

ب���دون عالج،  الأع���را����ض 

ف��ق��د ت��ت��ط��ور اإل����ى درج���ة 

جميع  ت�����س��ت��غ��رق  اأن����ه����ا 

الخا�سة  ال�سحو  �ساعات 

بالمري�ض.

قد  والت�سرفات  الأعرا�ش  بع�ش 

ي�سمل الآتي:

ومرات،  م��رات  الأ�سياء  من  التاأكد   �

مثل التاأكد من اإغالق الأبواب.

ب�سكل  ال��ح�����س��اب  بعمليات  ال��ق��ي��ام   �

م�ستمر في »ال�سر« اأو في العلن.

يحتاج المري�س 

اإلى الت�سجيع �اإلى 

الإح�سا�س باأن هناك 

من ي�ستمع اإلى �سكواه 

�يطمئنه �يوا�سيه.
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ب�سيء  القيام  ت��ك��رار   �

ما عددًا معينًا من المرات، 

الو�سوء  ت��ك��رار  الأم��ث��ل��ة  واأح����د 

ال�سالة  ف��ي  )ال�����س��ك  وال�����س��الة 

في  ال�سك  كثر  واإذا  اأح��ك��ام،  ل��ه 

ال�سالة فال اعتبار له(.

غاية  ب�سكل  الأ�سياء  ترتيب   �

درجة  اإل���ى  وال��دق��ة  التنظيم  ف��ي 

الو�سو�سة.

� ال�سور التي تظهر في الدماغ 

طويلة،  �ساعات  الذهن  في  وتعلق 

ذات  ال�سور  هذه  تكون  ما  وع��ادة 

طبيعة مقلقة.

ذات  غير  الجمل  اأو  الكلمات   �

م�ستمر  ب�سكل  تتكرر  التي  المعنى 

في راأ�ض ال�سخ�ض.

من  الحد  عن  ال��زائ��د  الخوف   �

الأ�سياء  لم�ض  من  الخوف  كما  العدوى، 

العادية ب�سبب اأنها تحتوي جراثيم.

 طريقة العالج:

والعالج يكون من خالل طريقتين:

الأولى: العالج بالأدوية.

)العالج  النف�سية  الجل�سات  الثانية: 

النف�سي(.

ال������ع������الج ب��������الأدوي��������ة: 

وذل������ك ع����ن ط���ري���ق اإع���ط���اء 

مادة  على  تحتوي  اأدوي��ة  المري�ض 

Serotonin الذي يقوم بزيادة 
في   Serotonin م���ادة  ن�سبة 

الدماغ في�ستعيد ن�ساطه، وقد تحتاج 

بين  ت��ت��راوح  لمدة  التح�سن  عملية 

اأ�سبوعين و12 اأ�سبوعًا، ومن المهم 

اإدخال العالج تدريجيًا على الج�سم 

واإخراجه تدريجيًا منه.

اإلى  النف�سي وينق�سم  العالج 

نوعين:

حيث  ال��ت��دع��ي��م��ي:  ال��ع��الج   � اأ 

واإلى  الت�سجيع  اإلى  المري�ض  يحتاج 

الح�سا�ض باأن هناك من ي�ستمع اإلى 

�سكواه ويطمئنه ويوا�سيه.

التحليل  يهدف  النف�سي:  التحليل   � ب 

اإراحة  اإلى  القهري  الو�سوا�ض  في  النف�سي 

ال��م��ري�����ض، ف��ي��ف��رُج ع��ن م��ك��ن��ون��ات عقله 

حدوث  اأ�سباب  عندها  وُتعَرف  الباطني، 

المر�ض.

في  ج��دًا  مهمة  هنا  الأه��ل  وم�ساعدة 

العالج وتكون ب�:
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 اإر�سال المري�ض اإلى الطبيب النف�سي 

المخت�ض ومواكبته في العالج.

معه  كالحديث  المري�ض،  م�ساندة   �

اأو  اإلى ما يقول وعدم النفعال  وال�ستماع 

ال�ستغراب عند الإخبار عن اأفكاره.

ينف�ض  وتْركه  لغ�سبه  النفعال  عدم   �

عن نف�سه.

� عدم ا�ستعجال نتيجة العالج من قبل 

الأهل، وعدم اأخذ المري�ض عند اأكثر من 

طبيب.

الطبيب، بيئة المري�س، �المري�س 

ي�سكلون حلقة متكاملة للتخل�س 

من هذا المر�س.

� مقاومة الأفكار قدر الم�ستطاع 

وم��ح��اول��ة ع��دم اله��ت��م��ام ب��ه��ا، مع 

ال���م���داوم���ة ع��ل��ى ق�����راءة ال���ق���راآن، 

وتعالى،  �سبحانه  اهلل  اإلى  والتو�سل 

وال�ستعاذة دائمًا باهلل من ال�سيطان 

الرجيم.

المف�سّلة  بالأعمال  الن�سغال   �

لمالأ وقت الفراغ.

ريا�سية  ب��ن�����س��اط��ات  ال��ق��ي��ام   �

وترفيهية.

اأو  العمل  مكان  تغيير  محاولة   �

العمل اإذا كانا �سبب الو�سوا�ض.

� م��ح��اول��ة ال���س��ت��رخ��اء وع��دم 

التوتر.

ر الأيام الجميلة. � تذُكّ

ر الإنجازات العظيمة التي  � تذُكّ

قام بها...

المر�ض  م���ن  ال���خ���وف  ع����دم   �

والعالن عنه وعدم ال�سمت اأبدًا.

اإن الإيمان باهلل �سبحانه وتعالى 

دائمًا،  ال�سفاء  اأ���س��ا���ض  ب��ه  والثقة 

الأمرا�ض،  هذه  مثل  في  خ�سو�سًا 

لأن المر�ض يحتاج اإلى عالج طويل 

الأمد.

وم���ن الأ���س��ا���س��ي��ات ال��ت��ي يجب 

بيئة  الطبيب،  اأن  هي  عليها  التاأكد 

يلعب  )ال��ذي  والمري�ض  المري�ض، 

دورًا رياديًا( ي�سكلون حلقة متكاملة 

للتخل�ض من هذا المر�ض.

ن�سائح للمري�س

حالة  ت��راج��ع��ت  اإذا  الن��ف��ع��ال  ع��دم   �

المري�ض، لأن هذا الأمر طبيعي في فترة 

العالج.

الهتمام  على  المري�ض  م�ساعدة   �

بن�ساطات  القيام  م��ث��اًل:  اأخ���رى.  ب��اأم��ور 

ريا�سية، م�سي، �سباحة...

حلول  اإيجاد  على  المري�ض  م�ساعدة   �

ذلك  يمكن  لم  واإذا  اأمكن،  اإذا  لأ�سئلته 

هادئ  ب�سكل  اإق��ن��اع��ه  على  العمل  فيتم 

على  المري�ض  لأن  ال�سائبة،  ب��الأف��ك��ار 

التكرار ي�ستطيع اأن يتخلى عن مر�سه.

ب����الأم����ور الإي��ج��اب��ي��ة في  ت��ذك��ي��ره   �

التي  ال��ج��م��ي��ل��ة  وال��ل��ح��ظ��ات  �سخ�سيته 

اأم�ساها في حياته.
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الجائزة الأولى: ليلى محمد حبيب المهاجر.  150000ل.ل.

الجائزة الثانية: علي اإبراهيم نجدي. 100000ل.ل.

جوائز قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:

ب�سام ح�سين �سالمي.

علي الر�سا زهير مرعي.

اأحمد زهير مرعي.

زينب مو�سى نا�سر.

هنية ح�سين ملحم.

محمد اأحمد �سبرا.

فاطمة اإبراهيم حمود.

منال ح�سين طالب.

نتائج م�سابقة العدد 212

٭ اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.

٭ ُينتخب الفائزون �سهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �سحيحة 

عن كل اأ�سئلة الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل التالي:

الأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية � الثاني: مئة األف ليرة لبنانية بالإ�سافة 

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

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

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

٭ ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين و�ستة ع�سر 

.
َّ

ال�سادر في الأول من �سهر اأيلول 2009م بم�سيئة اهلل

اآخر مهلة ل�ستالم اأجوبة الم�سابقة:

ل من �سهر اآب 2009م الأوَّ

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

جمعية المعارف الإ�سالمية الثقافية.

٭ كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية.
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1

2

3

4

الإ�س�����م الث�الث������ي:........................................

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

ه�����������������������ات����������ف:........................................

ق�سيمة م�سابقة العدد 214

جبأ

جبأ

جبأ

جبأ

جبأ

اإمالأ الفراغ:

النا�ض وت�سع  ........... على  تكتمل فيه  الذي  اليوم  تبداأ منذ  الإن�سانية  الحياة  اإن   � اأ 

الإن�سانية اأقدامها على هذا الطريق.

يخ�سع  اإنما  والتمني  الطلب  عن  تتوقف  ل  التي  لرغبته  يخ�سع  الذي  الإن�سان  اإن   � ب 

ل�................

ج � ............... هو نقطة و�سطية بين معادلة طرفاها البخل وال�سراف.

من القائل:

اأ � »ل خير فيمن ل يحب جمع المال من حالل، فيكف به وجهه ويق�سي به دْينه وي�سل 

به رحمه«.

ب � »اإن كنت ت�سك في النوم، فال تنم، فكما اأنك تنام كذلك تموت«.

ج � »اإياك وال�ستئثار ؟؟؟ النا�ض فيه اأ�سوة«.

�سح اأم خطاأ:

اأ � الذكر ال�سريف »ل اإله اإل اهلل« اأف�سل الأذكار واأجمعها.

ب � ل ي�سح الطالق في اأي وقت للزوجة غير البالغة اأو التي بلغت �سن الياأ�ض.

ج � اإن الوقت ين�سي ال�سعب الفل�سطيني اأر�سه.

من المق�سود؟

اأ � »كان من اأوتاد اهلل الموؤّكدين«.

ب � حمل ال�سالح ليواجه العدو وجهًا لوجه، غمرته �سعادة ل تو�سف وقد حقق حلمًا من 

اأحالمه الكبيرة.

ج � هم »معادن كمعادن الذهب والف�سة«.

16

27

38

49
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7
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5

اإلى القّراء الأعزاء

ما هو مفتاح قبول الدعاء؟

اأ � بداية ال�سوؤال بالدعاء لتعجيل الفرج.

ب � بداية ال�سوؤال بال�سالة على محمد واآل محمد.

ج � بداية الدعاء بال�سوؤال بحاجات الموؤمنين.

اإذا اكت�سفت المراأة اأن طالقها باطل بعد اأن تزوجت من رجل اآخر فماذا عليها اأن تفعل؟

اأ � اأن تبقى على زواجها الثاني.

ب � اأن ترجع اإلى الأول.

ج � ترجع اإلى الأول لأنه طّلقها وتنف�سل عن الثاني لأن طالقها باطل.

من اأ�سباب الأزمة المالية العالمية الحالية بكل تداعياتها القت�سادية والجتماعية:

اأ � ال�سعود والهبوط الحاد لأ�سعار النفط.

ب � اإ�ستئثار فئة قليلة بمقدرات العالم.

ج � الف�ساد.

في اأي �سفحة وردت العبارة التالية:

هي  كما  الراغب  التاجر  اأو  الهارب  الخائف  �سلبية  من  �سيئًا  لي�ست  الإم��ام  عبادة  »اإن 

الواعي  العظيم  الإن�سان  ايجابية  من  �سيء  هي  بل  المتعبدين،  من  الكثير  عند  الحال 

نف�سه والكون«.

اإن المعايير التي ترتبط بالغاية النهائية ول يمكن تجاوزها لدخول الأبناء المدر�سة:

اأ � المعايير الجغرافية والتعليمية.

ب � المعايير المالية والجغرافية.

ج � المعايير الثقافية والتعليمية.

ترحب اإدارة المجلة باأي اقتراح اأو نقد، اأو حتى م�ساركة في اإطار ال�سيا�سة العامة للمجلة 

ويمكن للقراء الأعزاء اإر�سال اإقتراحاتهم اإلى المجلة في ر�سالة اأو في خانة المالحظات 

اأدناه: 

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

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

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

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

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

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

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

من هو/هي؟

اأ � ياأكل ما لي�ض له وي�ستري ما لي�ض له ويلب�ض ما لي�ض له؟

ب � اأ�سيبت في 8 اآب عام 2006؟

ج � يتدخل ويوؤثر في حياة الفرد وقد يعيقه عن العمل؟

10

9
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اإليك يا بقية اهلل

اإليك �سالمًا يعبر البحار

ويا كلمة تدخل الأعماق

اإبِق لنا كما نعهدك

باقة زهر وتحية

اأيا �سم�سًا ت�سع حرية

فت�سيء بنور حروفها �سم�ض الب�سرية

ممهدة لظهور اإمام البرية

� فاطمة اإبراهيم حمود � مركبا

القراء الأعزاء: ليال علي فرحات � اإ�سماعيل محمد بيطار � زينب محمد جعفر � �سمر علي 

� فاطمة علي �سعد � محمد ف�سل اهلل نور  � زينب اأحمد مرعي  � �سادي محمد جعفر  جعفر 

الدين � نبيل قا�سم الطويل � جعفر علي طبيخ � ن�سرين محمد همداني � عناية علي العنقوني 

� محمد باقر عكنان � غنى المو�سوي � يو�سف ح�سين �سرور.

ن�سكر لكم ر�سائلكم العطرة مع وعدنا لكم باأن نهتم باقتراحاتكم بما يتنا�سب واأبواب المجلة 

ومع تمنياتنا باأن تبقوا من قراء المجلة على الدوام.

رد�د �سريعة

من ر�سائل القراء

� بارك اهلل بهذه المجلة وبالعاملين بها 

وال�سابحين  �سفحاتها  ف��ي  والقارئين 

لل�سالكين،  هدى  واأدام��ه��ا  ثقافتها،  في 

ومق�سدًا للمفكرين، وح�سنًا للناقدين.

علي اأحمد حب اهلل

ن�سر  في  وهدفكم  �سعيكم،  اهلل  �سكر   �

ثقافة  ال�سعد  كافة  على  العامة  الثقافة 

وجَلّ  عَزّ  المولى  ووفقكم  واأهله..  الحق 

وزادكم تطورًا وحكمة وعلمًا للمزيد من 

التحديات.

�سامي حممد خازم

في  توفقوا  اأن  العزيز  المولى  ن�ساأل   �

�سعيكم الحثيث لن�سر الثقافة الإ�سالمية 

الخالدة.

اأماين حممد ظاهر

ن�سر  في  وهدفكم  �سعيكم،  اهلل  �سكر   �

ثقافة  ال�سعد  كافة  على  العامة  الثقافة 

وجَلّ  عَزّ  المولى  ووفقكم  واأهله..  الحق 

وزادكم تطورًا وحكمة وعلمًا للمزيد من 

التحديات.

�سامي حممد خازم
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م����ع����ذب ف�����ي ه�������واك اأرت�����ج�����ي ف���رج���ًا

���س��ح��رت ق��ل��ب��ي ف�����س��اع��ت ك���ل ذاك���رت���ي

يلقى ل���م���ا  وج�����دان�����ي  ع����ن����دك  ي�������ذوب 

ير�سدنا ط������َلّ  اإن  م����ا  وج���ه���ك  اأح������ب 

تقطعه اأن������ت  وع��������دًا  ل��ل��ن�����س��ر  اأت��������وق 

طّلتكم ي�����س��ت��اق  الأق�������س���ى  وال��م�����س��ج��د 

حا�سر ون�������س���رك  �����س����ادق،  ف����وع����دك 

ال���ن�������س���ر ع����ن����دك اإي������م������ان وم���ع���رك���ة

ف���اأط���ل���ق ����س���راح���ي ي����ا ب����ق����اء ح��ي��ات��ي

ل���م���ا راأي�����ت�����ك ب��������درًا ف����ي ال�������س���م���اواِت

م�سراتي اأح���ل���ى  ي���ا  ل��ق��ي��اك  ط��ي��ب  م���ن 

حكاياتي ي�����روي  اإذ  ال��ج��ف��ن  واأع�������س���ق 

اآِت ال��ن�����س��ر  اإن  ال����وع����د  �����س����ادق  ي����ا 

ون����ح����ن ج����ن����دك ف����ام���������ضِ ل��ل��م��ه��م��اِت

وج�����ن�����دك ج�����اه�����ز، ح����ت����ى ال����م����م����اِت

ن����������ور وج����ن����ت����ي����ك ن����ب���������ض ح����ي����ات����ي

ي����اِن ���ح ب��ح��َم��د ال��م��ن��ع��ِم ال����َدّ ���ِبّ ����سَ

على ُنق�سْت  ق��د  اهلل  بحمد  ��ح  ��ِبّ ���سَ

ف��رج��اُل ِح��زب اهلل ق��د ح��اك��ْت لنا

فتيٍة م���الم���ِح  ِم���ن  ت�����س��ّك��َل  ع��ل��م��ًا 

حرَبها خا�سْت  ح����راِر 
َ
الأ ِم��َن  فئٌة 

ب����������راِر ت���ب���دو ُث���َلّ���ًة
َ
ف���ئ���ٌة ِم�����َن الأ

بْت ت�سَرّ الجنوِب  اأر���ضِ  في  فهناَك 

مْت فيَمّ ل��ل��ج��ه��اِد  َن  ِذّ
ُ
اأ وه���ن���اك 

مواقعًا م���اِء  ب���ال���ِدّ ْت  ف������رَوّ ���ْت  ل���َبّ

��م��اُء طالئعًا ّ ال�����سَ ب��ارك��ِت  َوُه��ن��اَك 

لعر�ِسِه وال�����س��ه��وُر  ���س��ه��ٌر  ت��م��وز 

عًا م�سَوّ منُه  الطيَب  تر�ُضّ  راح��ْت 

مظّفرًا ج��اَء  الأع����داِء  على  ن�سٌر 

الِفتياِن ��ة  ب��ه��َمّ ج���اء  �����س��ر  ف��ال��َنّ

ال�سّجعاِن مالحُم  الجنوب  اأر����ضِ 

مكاِن ك����ِلّ  ف����وق  ي���رف���رُف  ع��ل��م��ًا 

ال�سيطاِن م�ساجَع  ت��ق�����ُضّ  ب��ات��ْت 

����ل����ْت ف��ي��ه��ا ع��ل��ى ال��ّرح��م��ِن َوت����وَكّ

ق���ه���رْت ب��ق��َلّ��ت��ه��ا ِق�����وى ال���ع���دواِن

ِق���َي���َم ال�����س��ه��ادِة ف��ت��َي��ُة الإي���م���اِن

الفرقاِن م��واك��ُب  ال��ج��ه��اِد  ���س��ط��َر 

وت����ن����اث����رْت اأ�����س����الوؤه����ا ب���َت���ف���اِن

���رَع���ة ال���ق���راآِن ب��ه��دى ال��ن��ب��ِيّ و����سِ

الِعرفاِن بمنتهى  ال��ّروؤو���َض  تحني 

الّن�سراِن ق���ب���َل 
َ
واأ ��ه��وِر  ال�����سّ ك����ُلّ 

ث����اِن ن�������س���ٌر  الآم�����������اِل  وولدُة 

مهداة اإلى �سيد المقاومة الإ�سالمية �سماحة الأمين العام ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل.

فاطمة عبا�ش التيامى

اأحمد �سليمان اأحمد

م�سياف/�سوريا 

�سادق الوعد

�اأقبَل الن�سراِن
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اآب خ�����ب�����ر  األ  ت������م������وز 

بحكمته اهلل  ح������زب  ه�����و 

����س���ط���رن���ا ����س���ف���ح���ات ال��ع��ز

ال����ذل ت���ر����س���ى  ل  ال�������س���ف���ة 

اأع������ددن������ا ل��ل��ن�����س��ر ال���ع���دة

كلمته ال�������س���ي���د  ق������ال  ق�����د 

ك���اف���ي���ن���ا اهلل  ن�������س���ر  ه�����و 

باأيدينا ال��ن�����س��ر  ف��ح�����س��اب 

ق����د ك������ان ع����م����اد وال����ق����ادة

قاومنا ق��م��ن��ا  ال��خ��ن��دق  ف���ي 

���س��ه��ي��ون ب����اأر�����ض ال��م��ي��دان

القادة م��ع  ارت����اب  ع�سكرك 

ع����ل����ي����ن����ا اأ����������س���������وار ال����ع����ز

ل����ن ن���ر����س���ى ب�������س���الم ال����ذل

ي���ن�������س���ره رب  ول���������ك���������ِلّ 

ح�ساب األ�����ف  ل��ه��ا  ال���ح���رب 

ت���ل���ق���ى م���ن���ه األ��������ف ج�����واب

ف����ي غ������زة ل��ل��ن�����س��ر ك��ت��اب

ت������اأب������اه ����س���ع���ب���ًا وه�������س���اب

واأخ������ذن������ا ب���ك���ل الأ����س���ب���اب

ك���ل���م���ت���ه م�����ح�����راب ����س���واب

ي����اأم����رن����ا والأم����������ر م���ج���اب

خ���اب���ت اأه��������داف الإره�������اب

اأرق���������ى م�����ن ك�����ل الأل�����ق�����اب

وان���ه���زم���ت زم����ر الأح������زاب

ج��ب��روت��ك ذل ع��ل��ى الأع��ت��اب

وارت������اب������ت ك�����ل الأق�����ط�����اب

وب����ن����ي����ن����ا ل���ل���م���ج���د ق���ب���اب

و������س�����ددن�����ا ك�����ل الأب����������واب

الأرب����������اب رب  ن����ا�����س����رن����ا 

من هذا القابع في ثنايا فوؤادي؟ اأراه ياأ�سرني بع�سقه الاّلمتناهي و�سحره الأّخاذ... 

اأراه يحملني اإلى قلب التراب اأتن�ّسق طيب فوحه، عطر الّدماء التي طّهرت هذي الأر�ض 

من دن�ض المحتّلين ال�سهاينة... اأراه ينت�سلني من بحر الأوهام اإلى بحر الحقيقة...

ِلّ اإلى نور العّزة والكرامة... من ظلمة الُذّ

باتت روحي تحيا بوجوده، هنا في هذا القلب ال�سغير )الذي يحمل( اأ�سراري، هنا... 

با�سمي،  با�سمه،  ينطق  بات  ل�ساني  اآلمي... حتى  ُكَلّ  فيه  ُئ  اأخِبّ اّلذي  المخزن  في هذا 

د لحن حرّية... ل، بل اأ�سطورًة  با�سم كّل اإخواني... هوذا وجداني، حلمي ع�سفورًا  ُيغِرّ

ُكُلّ  هو  داخلي؟  في  القابع  هذا  هو  من  تعرفون  اأَو  المزعوم...  الأ�سطورة  جي�ض  ُتدّمر 

. مجاهد، ُكُلّ مقاوم، ُكُلّ ا�ست�سهادٍيّ

هو كل مواطن ع�سق هذه الأر�ض الّطاهرة فاآثر اأن يموت لتحيا.
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مالك علي ما�سي

اأنا الجنوبُيّ المجاهد...
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ذو الِفقار... ولدي...

الطيور...  اأنغام  ُت��ج��اِوُرَك  الفجر...  ن�سيم  مع  تن�ساب  ُكنَت 

الو�ساح  بذاِك  الَلّيل  �سواُد  ُعك  يوِدّ ا�ستغفار...  دعاء...  �سالة... 

الأ�سود... �ساكنًا بين طَيّات الظالم... لتن�سر النجوُم الو�سَيّة... 

يِة وال�سذى. َر المدى عبيُر الحَرّ ويعِطّ

كَلّما  َنَن�سى...  ولن  ونهِجك...  ك  خِطّ على  اأوف��ي��اء...  �سنبقى  اأ������س�����رق�����ِت لك 

 ... ال�سم�ض... فيها بريق عينيك... و�سورُة ب�سمتك خالدة اإلى الأبد... فهنيئًا لك... بنَيّ

وتغلي  القلب...  يحترق  هكذا  الطفولة...  اأغنيات  لك  لأغني  براءَتك،  لأح�سن  اأتيُت 

الَعبرات... يتكلُم الإح�سا�ض...

اآه يا وَلِدي! لو اأني اأ�ستطيع اأن اأغو�ض تحت التراب خجاًل من �سفاء روِحك... فاأ�سّمك 

اإلى �سدري... لعَلّك حبيبي تم�سح دمعتي وتخمد نار �سوقي اإليك...

ح�سين... ُبني... كاأنك لم ترحْل... اأنا باإنتظارك... يا فلذَة كبدي...

ير
حر

لت
 ا

د
ع

�
مهدي بنجك

ال������وع������د ال�����������س�����ادق ي���اأت���ي���ن���ا

اأب���������دًا اأ�������س������ران������ا  ن�����ت�����رك  ل 

ك�����ي ت���ب���ق���ى ����س���م�������ض ال���ح���ري���ة

ك�������ي ت����ب����ق����ى ب�������ي�������روت ح�������رًة

وب���������دي���������ن م�����ح�����م�����د اآم������ن������ا

اأب���������������ًا ع��������ن ج��������د ن������ت������وارث

ول���������������ٌد ل��������ل��������زه��������راء ن���ح���ن

ج���ب���ه���ت���ه ي����ح����ن����ي  ل  �����س����ع����ب 

ب����ال����ذل ي����ر�����س����ى  ل  �����س����ع����ب 

ق������د اأق������ب������ل ع����ي����د ال���ت���ح���ري���ر

ب������دم������اء ال���������س����ه����دا م���ك���ت���وٌب

ف�����ل�����ق�����ائ�����دن�����ا ول���������س����ي����دن����ا

م����ن ع���م���ق ال���ق���ل���ب اأب������ا ه����ادي

وك�����الم�����ي ي���ع���ج���ز ع�����ن و����س���ف

عمامتك ال���ط���ه���ر  ن�������س���ج  م����ن 

اأت����ي����ت هدي� ب��ال��ن�����س��ر  م����ن  ي����ا 

ي������ا م����ه����دي����ن����ا ع����ج����ل ف���رج���ك

������س�����ن�����ك�����ون ب���������������اأول ق����اف����ل����ة

ف����ال����ق����د�����ض ل����ن����ا ����س���ن���ح���رره���ا

وي����ك���������س����ر ق�����ي�����د ال����ق����ن����ط����ار

ف�������ي �����س����ج����ن ع����������دو غ����������ّدار

ت����ع����ل����و ب���������س����م����اء الأح�������������رار

ال�������ث�������وار اأم  ت�����ب�����ق�����ى  ك��������ي 

وب��������������اآل ال�����ب�����ي�����ت الأخ�������ي�������ار

رف�������������س������ًا ل�������ل�������ذل ول�����ل�����ع�����ار

ف����اح����ذر ي����ا غ���ا����س���ُب اأط�������واري

ال���������ج���������ب���������ار هلل  اإل 

ه�������و �����س����ع����ب ع�����ل�����ي ال������ك������رار

م��������ج��������دًا وي�����ك�����ل�����ل ب����ال����غ����ار

الأب�����������������رار اهلل  ورج�����������������ال 

ل���ع���ظ���ي���م ال�����������س�����اأن ال����م����غ����وار

ع���������������ذرًا وت�����ح�����ي�����ة اإك�������ب�������ار

ل�����ج�����ب�����ي�����ن �������س������ع ب���������اأن���������وار

وع������ي������ون������ك ق���������دح م�������ن ن�����ار

�����������ة م����������ن ت��������م��������وز لأي�������������ار

ل���ن���ك���ون م����ن ال����رك����ب ال���ج���اري

ت���خ���رج م����ن ج��ي�����ض الأن�������س���ار

ون�������ب�������دد ج�����م�����ع الأ���������س��������رار

مهداة اإلى ال�سهيد ح�سين علي �سبيتيكاأنك لم ترحل

والدة ال�سهيد
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الأ�ستر  الأبي كما كان مالك  لل�سيد  لقد كنت 

لعلي...

فاأ�سبحت مفخرة كل حر وم�سلم وعربي..

يا قائدي

ل نوم بعد غفو عينيك...

والراحة طلقناها ل رجعة فيها..

فلن نفرط بما جاء من يديك..

القاتل معروف.. والهدف مو�سوف..

�سحق العدو..

تحت  ج��ب��روت��ه  ف��ي��ه  ن�����س��ع  م������وؤزر..  بن�سر 

نعليك...

هذا قائدي

هذا الذي تعرفه ن�سور الجبال..

هذا الذي نامت عند قدميه الليالي الطوال..

هذا الذي ما غفا وما هداأ له بال..

حّط  عندما  اإّل  اأب����دًا  ارت���اح  م��ا  ال���ذي  ه��ذا 

الرحال..

هذا �ساحب المعجزات عندما تحتّك الن�سال 

بالن�سال..

ه��ذا الأوح���د ف��ي ال��م��ي��دان، ه��ذا الأف���رد بال 

جدال...

هذا هازم الأعداء.. والتراجع عنده ُمحال..

الن��ت�����س��اري��ن.. ه���ذا �سانع  ه���ذا ���س��اح��ب 

الرجال..

ه���ذا ح��ام��ل ل���واء ال��ح�����س��ي��ن.. ه���ذا مفخرة 

الأبطال..

غاية  عنده  وال�سهادة  ال�سهيدين..  اأخو  هذا 

الَمنال..

هذا ابن العميدين.. هذا نهاية الترحال..

هذا اأبو المجاهدين.. هذا مو�سع الآمال..

اإل����ي����ك ي����ا ع��ري�����ض 

عنفوان  ي���ا  ال���ج���ن���وب.. 

»م��ح��ي��ب��ي��ب«.. اأي��ه��ا 

ال�����ب�����ط�����ل ال����ف����ذ 

ال��ه��ادئ، اإل��ي��ك يا 

الح�سين  ف��ار���ض 

ال�سالم(  )ع��ل��ي��ه 

�سانع ف�����ي ح������رب ت���م���وز،  يا  اإليك 

اأبعث  اإل��ي��ك...  �سافي،  جبل  ف��ي  الأم��ج��اد 

واإلى  اإليك  الم�ستاق  قلبي  من  الر�سالة  هذه 

فاأنت  يومًا،  تفارقك  تكن  لم  التي  �سحكتك 

مع  وح�سرت  الجنان  اإل���ى  رح��ل��ت  اأح��م��د  ي��ا 

ال�سعداء ال�سهداء الذين ما فارقتهم يومًا في 

هذه  اأبعث  اإليك  ووجدانك..  وفكرك  عقلك 

هذه  علّي  م��رت  رحيلك  بعد  لأن��ه  الر�سالة، 

ال�سهور العجاف وظللت حائرًا وينتابني �سعور 

ل اأعرف ال�سيطرة عليه. اأهو ال�ستياق اإليك، 

معكم  يح�سرني  لم  اهلل  لأن  حزين،  اأن��ا  اأم 

التي  القاني،  الدم  قافلة  ومع  ال�سهداء  اأيها 

يومنا  اإلى  كربالء  نجيع  من  تتدفق  زالت  ما 

هذا؟! فهذه الحياة ل معنى لها اإل بوجودكم 

اأيها ال�سهداء، )فما اأ�سيق العي�ض لولكم!(.

واأ�سجار  ���س��ن��اب��ل  ه���ذه  اأح���م���د،  اأخ����ي 

وحبيبها،  فار�سها  اإل���ى  م�ستاقة  محيبيب 

وفي  يذكرونك  زال��وا  ما  اأ�سدقاوؤك  وه��وؤلء 

قلبهم ح�سرة وفي مقلتهم دمعة على فراقك. 

ح�سرت  ال��ذي��ن  ال�سهداء  اإل��ى  تحياتنا  بّلغ 

معهم، واأبلغهم اأن و�سيتهم ما زالت محفوظة 

واأن دماءهم لم تجّف ولن تجف حتى تحقيق 

المنتظر  المهدي  راية  تحت  المبين  الن�سر 

)عّجل اهلل تعالى فرجه(.

فار�س محيبيب

مهداة اإلى ال�سهيد اأحمد محمد حجازي

)في ذكرى ا�ست�سهاده(

قائدي
اإلى ال�سهيد القائد

 الحاج عماد مغنية

اأخوك امل�ستاق اإليك »مهتدي« خليل حجازي
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- جحا يبيع الزيتون

جاءت امراأة لت�ستري زيتونًا من جحا وطلبت منه اأن يبيعها بالأجل، فاأعطاها جحا بع�ض 

قه، فاعتذرت المراأة وقالت: اإِنّي �سائمة ق�ساء �سهر رم�سان الما�سي. يتون لتتذَوّ الَزّ

يتونة وقال: قومي يا ظالمة، اأنِت تماطلين رَبّك عامًا كاماًل وتطلبين  فخطف جحا منها الَزّ

راء بالأجل؟!! مِنّي ال�ِسّ

اإمام �ساحر!

دراهم،  فيها  ًة  �سَرّ اأع��راب��ٌيّ  �سرق 

ا�سمه  الم�سجد لي�سِلّي، وكان  ثَمّ دخل 

مو�سى.

يا  بيمينك  تلك  )وما  الإم��ام  فقراأ 

��ك  اإَنّ واهلل  الأع��راب��ي:  فقال  مو�سى( 

ة ووَلّى هاربًا. �ساحر، ثَمّ رمى ال�سَرّ

اأحجية:

ما هو ال�سيء اَلّذي تاأكل منه وهو ل ُيوؤكل؟

اأ�سماء �معاٍن:

خديجة: المولود قبل اأوان ولدته واإن كان تاَمّ الخلق، فالذكر خديج والأنثى خديجة.

ار »ال�سوان«، نوع من  الَنّ اقة ا�سُتعملت �سابقًا لتوليد  بَرّ مروان: من المرو؛ وهي حجارة 

ائحة. الرياحين، �سجر طِيّب الَرّ

فادي: المنقذ، المخِلّ�ض، الأ�سد، الذي يفدي الأ�سير بماله، الذي ي�سحي بنف�سه اأو بماله 

اأو بوقته لأجل هدف عظيم.

�سهير: ت�سغير �َسَهر: الأرق وعدم النوم، القمر، ولمعان البرق طوال الليل.  
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داخل ال�سبكة مجموعة 

حروف اإن جمعتها ورتبتها 

لأحد  حديث  على  تح�سل 

ال�سالم   ع��ل��ي��ه��م  الأئ���م���ة 

ويبقى 16 حرفًا بما فيها 

تح�سل  رتبتها  اإن   Q

على ا�سم القائل.

اأح�سر.  �2
المعركة. خ�سر   �3

َظَهر.  �4
تعظيم.  �5

رريهزنببعك

ةا�ضامبنرمم

ت�ضرددنوتاي

قل�ضماقاارل

نوقةلتاربب

رناحهر�ضانن

هيبانبدايز

ااعفددقااي

جحرليعام�ضا

ر�ضاحمهارد

»من القائل؟«

حل الكلمات املتقاطعة ال�سادرة يف العدد 213

»الكلمة املفقودة«

اأفقيًا،  اأدن��اه  المدونة  التحديدات  اأجوبة  اأكتب 

اأحد  ا���س��م  وه��ي   � المفقودة  الكلمة  على  لتح�سل 

وز �  ال�سواريخ التي ا�ستخدمتها المقاومة في حرب تَمّ

في الخانات العمودية الملونة.

.Qعلي بن  الح�سن  الإمام  األقاب  من   �1

لعجل راداناإ

ايندلااا

يباوثواللع

ااانمللثدق

للىولبىونب

اآدداأ اخايى

خ نQحليرباا

ريىولبةةمل

ةااأه�ابب�ضال

اإةرخاآلاوعه

ىولبلا�ضوعم

راد اللعجوي
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اإعداد: في�سل الأ�سمر

اأفقيًا:

 � ال�����س��الم(  )ع��ل��ي��ه  ع��ل��ي  الإم����ام  األ��ق��اب  م��ن   �  1
�سمير مت�سل.

.Q علي  الإمام  اأ�سماء  من   � ف�سة   �  2
ال�سيء. �سَقّ   � مدّر�سات   �  3

خان. جنكيز  حفيد  مغولي  فاتح   �  4
 � ال�سيء  من  ال�سيء  ون�ساأ  خرج   � ال�سيء  مد   �  5

مدينة فل�سطينية على حدود �سيناء. 

ن�سف   � مرتبته  في  ال�سيء  و�سع   � ن�ساهد   �  6
كلمة )داني(.

ال�سبي. م�سى   � العمل  تابعي   �  7
الجبل. �سعود   � الوالدين  نطيع   �  8

ال�سم. اأداة   � بال�سيء  ملتزقة   �  9
فوؤاد.    � ال�سعر  يم�سط   �  10

عموديًا:

الكريم. القراآن  �سور  اإحدى   �  1
لبنانية. مدينة   � الطيور  من   �  2

اإلحاح.   � هالكه   �  3
المر�ض. من  �سفَي   � الو�ساية  تنقلون   �  4

ال�سافي. العالج   �  5
الثوب. فتق  �سد   � اإفتقرْت   -  6

ظهرْت.  � )بيان(  كلمة  ن�سف   �  7
اأعناق.  � الطائرة  الح�سرات  من   �  8

القهوة. فيه  ت�سرب  كوب   � الماء  �سب   �  9
النجم. غاب   � اأحزاني   �  10

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

»الكلمات املتقاطعة«
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حل »من القائل؟« ال�سادرة يف العدد 213

اهرة والخفيَّة هو اأحد  ة الظَّ عم الإلهيَّ اإنَّ �سكر النِّ

وعلى  والعبوديَّة،  العبادة  في  الأ�سا�سيَّة  الواجبات 

الجميع اأداء هذا الواجب بقدر الم�ستطاع، رغم اأنَّ 

كر هلل. اأّيًا من المخلوقات ل يبلغ حدَّ ال�سُّ

الإمام الخميني}/الكلمات الق�سار.

حل »الكلمة املفقودة؟« ال�سادرة يف العدد 213

ةداه��ض

ربق

حون

رذع

بارحم

ىلعول معنلا�ض

تابجاولاا اك

 معيمجلا ل ر

مغراذه� خوظوه�

ابجاولااايف

لااياأ وله� اإا

مل نقحلاعراأل

�ضاإا ل البةداأ

تللاأليخو ما�ض

طه��ضيلبفداأءا

ايكاهليين ا�ض

عةر  اغةة ي ي

}تاقولخملاة

  ينمةدابعلا

دحاأ ردقب مناإ

جواب الأحجية:

الطبق

اأجوبة م�سابقة

 العدد 212

خطاأ.  � اأ   �  1
ب � �سح.

ج � �سح.

اأ � ال�سهيد محمد ديب بهجت.  �  2
ب � مر�ض ال�سكري.

ج � �سارب الخمر.

اأ � اأم ال�سهيد اأمير ف�سل اهلل.  �  3
.Qب � الإمام علي

ج � ال�سيد محمد باقر ال�سدر }.

 4
اأ �

ب � 

ج �

 

الذات. على  النت�سار   � اأ   �  5
ب � الأ�سرة ال�سالحة.

ج � ت�ساوي الفر�ض والحقوق.

الو�سو�سة.  �  6

{ل اإكراه في الدين}.  �  7

.46 ال�سفحة   �  8

يجوز. ل   �  9

يعود«. اأن  للقلب  »هل   �  10

تحرير

الغناء

�سبط

اإدمان المخدرات

المهدي | Q ال�سادق
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اإذا كنت ت�سعر اأنك �سائر في دوامة تدور بك 

الطرق  متاهة  في  عالق  واأن��ك  ؛  غير هدى  على 

المت�سعبة التي تعود بك دائمًا اإلى نقطة ال�سفر، 

واأنك غارق في م�ستنقع عدم راحة البال وهدوء 

ال�سريرة...!

اإذا كنت  تعاني من  ا�سطرابات �سلوكية ل 

همة  في  تثاقل  ومن   ، عليها  ال�سيطرة  ت�ستطيع 

في  وه��ن  وم��ن   ، و�سالحها  خيرها  نحو  النف�ض 

اإرادتها وعزمها  ...!

عقلك،  �سماء  في  ملّبدة  غيوم  من  ت�سكو  كنت   اإذا 

القدرة  ومن عدم   ، قلبك  بحر  في  واأم��واج متالطمة 

تنهيدة  تن�سق  اأو  ال�سفاء  اأن��ف��ا���ض  التقاط  على 

ال�سمير المرتاح...!

رغبات  نحو  ب��الن��دف��اع  ت�سعر  كنت  اإذا 

النف�ض ،والرك�ض وراء �سرابها الزائل ومتاعها  

اأو  هواها  غلبة  على  قدرتك  وع��دم   ، الراحل 

ال�سبر وال�سمود في وجه اإغراءاتها ...!

حا�سل  بتق�سير  ت�سعر  كنت  اإذا 

في واجباتك نحو نف�سك ، وتراٍخ في 

الفر�ض تح�سيل حقوقها  تقدير  ف��ي  وج��ه��ل   ، عليك 

الثمينة التي ل تعو�ض فت�سيع هدرًا...!

في  اأجله  من  تعي�ض  الذي  الأ�سيل  للهدف  متنا�سيًا  اأو  نا�سيًا  كنت  اإذا 

�ساحات الدنيا وميادينها ، وقد غاب عن قلبك ذكر الأجل الذي يترب�ض 

بك في كل لحظة وحين...!

، فتبرر  وتهاونًا  �سهوًا  اأخطاوؤك وذنوبك ت�سدر منك  اإذا كانت 

وما  الغد  اإل��ى  الإ���س��الح  بتاأجيل   لها  وت�سّول  الأف��ع��ال،  �سوء  لنف�سك 

بعده...!

هذه الأعرا�ض وغيرها تنذر بتعر�سك لوباء �سديد الخطورة .. فانتبه !

اإنه وباء الع�سر الفّتاك ، وباء الغفلة  الذي يغرز  اأنيابه في اأثالم عمرك 

اإلى  باأ�سالئها  يرمي  اأر�ض جرداء  اإلى  ويحيلها  الحياة  اأديم   منها  ليمت�ض 

�سفير الهالك .

ل تتهاون ..ل ت�ستهتر..ل توؤجل.

تاأكد من عدم اإ�سابتك بهذا الوباء ، واتخذ طريقك فورًا نحو الوقاية اأو 

العالج قبل فوات الأوان... 

الوباء 

الفّتاك
اإيفا علوّية نا�سر الدين


