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ال�سّيد علي عبا�ص املو�سوي

وا�صطنعتك 

ل��ن��ف�����ص��ي

الدنيا  الحياة  هذه  في  الإن�سان  يعي�س 

في النعم الإلهّية ملء عينيه، فكلُّ ما لديه 

الذي  والجالل،  العزة  ربِّ  عطايا  من  هو 

وبال  ح�ساب،  دون  الإن�����س��ان  ه��ذا  اأع��ط��ى 

لأنَّه غنيٌّ عن  اإليه  نفع ي�سل  وبال  مقابل، 

العالمين.

��ه مهما  ف��اإنَّ الإن�����س��ان  م��ا يعطيه  واأّم���ا 

عظم وكبر يبقى قلياًل ومحدودًا ومتناهيًا. 

اإل بح�ساب،  يكون  الإن�سان هذا ل  وعطاء 

ما  واإل��ى  المقابل  اإل��ى  ونظره  ُيعطي  فهو 

ي�سله من نفع، فال ُيعطي بغير مّنة.

واهلل عزَّ وجّل بعد اأن وهب الإن�سان كلَّ 

ه اإليه تكاليف، ولم يرد من  هذه الّنعم وجَّ

هذه الّتكاليف اأن تكون بدًل عن نعمه، بل 

نفعهم  فيه  وِلَما  العباد،  لم�سلحة  اأراده��ا 

والخير لهم.

ولذا كان الوعد الإلهّي لمن يلتزم بهذه 

التكاليف باأن تناله الّرحمة الإلهّية والّنعم 

من  ٌل  تف�سُّ وهذا  الدنيا.  وفي  الآخ��رة  في 

اهلل عّز وجل على عباده.

بالّنفع  التكاليف كما ترجع  ولكنَّ هذه 

بالّنفع  ترجع  فاإنَّها  الإن�سان  على  الماّديِّ 

المعنوّي  ال��ّن��ف��ع  وه���ذا  اأي�����س��ًا،  المعنوّي 

فالإن�سان  ه،  بربِّ الإن�سان  بعالقة  يرتبط 

الإلهّية  والأوام���ر  بالطاعات  التزم  كلَّما 

وتجّنب ما نهى اهلل عنه، كان اأكثر ارتباطًا 
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د  باهلل عّز وجّل، وهذا حال الموؤمن المتعبِّ

بالأحكام الإلهّية فاإّنه يتقّرب اإلى اهلل عّز 

وجل، وفي كلِّ عبادة وطاعة ينال درجًة من 

القرب.

في  الإن�����س��ان  ه��ذا  نف�س  َرَق���ت  وكلما 

اأفعالها  وج��ل، فجعلت  ع��ّز  الإخ��ال���س هلل 

كّلها خا�سعًة لالإرادة الإلهّية، فلم تقت�سر 

على  وج���ل  ع���ّز  هلل  الخال�سة  نّيتها  ف��ي 

المباح مريدًة لما  العبادات، بل كانت في 

يريده اهلل، ممتثلًة لأمر اهلل عّز وجل، تاأتي 

به لوجه اهلل كلَّما ا�ستطاعت اأن تقترب من 

اهلل اأكثر.

اأن  م��ن  النف�س  ه���ذه  نت  تمكَّ وك��لَّ��م��ا 

تتخلَّ�س من غير اهلل فلم تجد اإل اهلل عّز 

اإل اهلل عّز  تر  ولم  لها غايًة وهدفًا،  وجل 

نت من اأن تكون  وجل في كلِّ �سيء كلَّما تمكَّ

اأكثر خلو�سًا هلل عّز وجّل.

اهلل  اإلى  بالتقّرب  الإن�سان  يبداأ  هكذا 

عّز وجّل، ويتدّرج في درجات القرب. واهلل 

عّز وجل ُيعين هذا الإن�سان بعد اأن يخطو 

َم م�سيره هذا. والمعونة  خطوته الأولى ليتمِّ

للطاعات،  التوفيق  في  تكون  كما  الإلهّية 

في  اأي�سًا  تكون  مات،  المحرَّ عن  والبتعاد 

بغير اهلل عّز  التفكير  الإن�سان عن  �سرف 

وجل، وفي جعل كلِّ ما ي�سغله هو الو�سول 

اإلى اهلل عّز وجّل والقرب منه.

ج الإن�����س��ان ف��ي الطاعة  وه��ك��ذا ي��ت��درَّ

وجل  عّز  هلل   � بالك�سر   � مخِل�سًا  فُي�سبح 

اأي  بالفتح   � مخَل�سًا  ُي�سبح  ذل��ك  وبعد 

يخِل�سه اهلل عّز وجل لنف�سه.

ولكن ما ي�ستوقف الإن�سان هنا اأّن اهلل 

بالعناية  عباده  بع�س  يخ�ّس  قد  وجّل  عّز 

في اإخال�سهم لنف�سه، ولذا فاإّن ِمْن ِعَباد 

اهلل ع��ز وج��ل م��ن ك��ان اهلل ع��ّز وج��ل هو 

ما  وهذا  له  الم�سطنع  وهو  له،  المخِل�س 

اهلل  لنبي  و�سفًا  الكريم  القراآن  في  ورد 

مخاطبا  تعالى  ق��ال  حيث   Qمو�سى

 )41 )طه:  ِلَنْف�ِسي}  َطَنْعُتَك  {َوا�سْ اإياه: 

اختاره  لنف�سه،  اأخل�سه  تعالى  اهلل  اإنَّ  اأي 

لنف�سه.

��ق ذل����ك ُي�����س��ب��ح ه��ذا  وح��ي��ث ي��ت��ح��قَّ

وخلقه  اهلل  بين  حجة  هلل  الخال�س  العبد 

الّنا�س  هداية  يكفل  عبدًا  دعوته،  دعوته 

الأمر  كان  ولذا  وجل.  عّز  اهلل  طريق  اإلى 

الإلهّي لمو�سى Q بعد هذا ال�سطناع 

من  العباد  هداية  على  ليعمل  يذهب  ب��اأن 

باأن  ِم��َر 
ُ
اأ مهديًا  �سار  اأن  فبعد  �ساللهم، 

يكون هاديًا.

رب  هلل  ال��ح��م��د  اأن  دع���وان���ا  واآخ�����ر 

العالمين
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ْيخ معني دقيق ال�سَّ

تعني عقيدة المهدوية: »التطلُّع الإن�ساني نحو يوم ت�سود 

فيه العدالة رب��وع العالم ويزول عنه الّظلم والجور، وتتحّقق 

فيه الأهداف النهائي��ة لالإ�سالح«. هذه العقيدة فطرية ُجِبل 

عليها الإن�سان مهما تنّوع المكان والزمان اللذان يعي�ص فيهما.

لالأم��ر  خ�سائ���ص  ث��الث  الأّول  الق�س��م  ف��ي  ذكرن��ا  وق��د 

الفط��ري: العمومي��ة وال�سمولية، وعدم الحاج��ة اإَِلى الك�سب 

والتعلُّم، واأن اإغفاله يوؤّدي اإَِلى اإ�سعافه وا�سمحالله.

انطباقًا  تنطبق  الخ�سائ�س  وه��ذه 

كّنا  وقد  المهدوية.  العقيدة  على  وا�سحًا 

والنحّلل؛  الملل  اأه��ل  كلمات  نقل  ب�سدد 

هذا  فطرية  على  ذل��ك  خ��الل  من  لندّلل 

العتقاد.

* المهدوية في الفكر الفل�سفي
ال�سهير  ال��ب��ري��ط��ان��ي  المفكر  ي��ق��ول 

انتظار  ف��ي  العالم  »اإِنَّ  ر���س��ل:  ب��رت��ران��د 

و�سعاٍر  واح���ٍد  ل���واٍء  تحت  ُي��وّح��ده  م�سلح 

واحٍد«.

المعروف  الفيزيائي  العالم  وي��ق��ول 

الن�سبية:  اآين�ستاين �ساحب نظرية  األبرت 

كّله  ال��ع��ال��َم  فيه  ي�سود  ال��ذي  ال��ي��وم  »اإِنَّ 

ال�سالم وال�سفاء، ويكوُن النا�س متحابين 

متاآخين لي�س ببعيد«.

الم�سه���ور  الإيرلن���دي  المفك���ر  اأم���ا 

���ة..  ال���م���ه���دويَّ

عقيدة الفطرة 2/2
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من بنود العقائد 

اليهودية: ظهور 

م�ص��لٍح عظي��ٍم، 

اآخر  ف��ي  يخ��رج 

فيقي��م  الزم��ن، 

م��ن  ف�ص��د  م��ا 

النا���س اأخ��الق 

برن���ارد �سو، فقد ب�ّس���ر � �سراحًة � بحتمية 

ظه���ور الم�سلح، وبل���زوم اأن يك���ون عمره 

طوي���اًل ي�سب���ق ظه���وره؛ بم���ا يقت���رب من 

عقي���دة الإمامي���ة ف���ي ط���ول عم���ر الإمام 

المهدي |؛ ويرى ذل���ك �سروريًا لإقامة 

الدول���ة الموعودة. قال في كتابه )الإن�سان 

ال�سوبرم���ان( وح�سب ما نقله عنه الدكتور 

عبا�س محم���ود العقاد ف���ي كتابه )برنارد 

�س���و( في و�س���ف الم�سل���ح باأّن���ه: »اإن�ساٌن 

ج�سدي���ة  بني���ة  ذو   ، ح���يٌّ

عقلي���ة  وطاق���ة  �سحيح���ة، 

خارقة. اإن�ساٌن اأعلى يترقى 

اإلي���ه ه���ذا الإن�س���ان الأدنى 

بعد جهد طويل، واأّنه يطول 

عل���ى  يني���ف  حت���ى  عُم���رُه 

وي�ستطيع  �سن���ة،  ثالثمائ���ة 

ا�ستجمع���ه  بم���ا  ينتف���ع  اأْن 

م���ن اأط���وار الع�س���ور وم���ا 

ا�ستجمع���ه من اأطوار حياته 

.
)1(

الطويلة«

البوذّيون  اعتقد  الأ�سا�س  هذا  وعلى 

الآلم  من  للب�سرية  المنقذ  هو  ب��وذا  ب��اأّن 

والماآ�سي.

بهرام  بعودة  اعتقدوا  والزراد�ستيون 

�ساه...

والمجو�س باأر�سيدوا...

رذري��ق  بملكهم  والإ���س��ب��ان 

الم�سلمين  ف��ي غ��زو  ُق��ِت��ل  ���ِذي  الَّ

لبالد الأندل�س...

والمغول طّبقوا هذه المقولة 

على جنكيزخان...

ولم ي�سذ قدماء الم�سريين 

وال�سينيين عن هذه العقيدة.

الأدي��ان  عند  الم�سلح   *
ال�سماوية 

1� عند اليهود
اليهودية:  العقائد  بنود  من 
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اآخ��ر  ف��ي  ي��خ��رج  ع��ظ��ي��ٍم،  ظ��ه��ور م�سلٍح 

الزمن، فيقيم ما ف�سد من اأخالق النا�س، 

والأنظمة  القوانين  غّيرته  م��ا  وي�سلح 

الو�سعية من طباع المجتمع. 

وقد تحّدث ابن القّيم عن هذا الم�سلح 

اأي   � »اإّن��ه��م  بقوله:  اليهود  ينتظره  ال��ذي 

اليهود � ينتظرون قائمًا من ولد داود النبّي، 

بالدعاء  �سفتيه  ح���ّرك  اإذا 

واإّن  الأم������م،  ج��م��ي��ع  م��ات��ت 

� هو  بزعمهم   � المنتظر  هذا 

.
)2(

الم�سيح الذي وعدوا به«

ظهور  كيفية  ع��ن  واأّم����ا 

وع��ن  ه���ذا،  ال��ي��ه��ود  م�سلح 

عليه،  ي�سير  ����ِذي  الَّ منهجه 

في  م��ت��ط��اب��ق��ة  وردت  ف��ق��د 

تف�سيالتها مع عقيدة  بع�س 

ال��م�����س��ل��م��ي��ن ف���ي ال��م��ه��دي 

.
)3(

المنتظر| 

وقد و�سع اليهود في اأ�سفارهم اأمارات 

وعالمات لظهور الم�سلح الذي ينتظرونه.

منها ما يظهر اأنانية اليهود وحقدهم 

خ�سو�سًا  الأدي�����ان  جميع  ع��ل��ى  ال��ب��ال��غ 

الم�سيحية، ومنها ما فيه دعوة اإلى اليهود 

لال�ستيالء على جميع ثروات العالم، حتى 

مم وال�سعوب خا�سعًة لهم.
ُ
تكون الأ

2� عند الن�سارى
اأم�����ا ع��ن��د ال��ن�����س��ارى ف��ق��د ع��ان��ت 

الجمهرة الموؤمنة من الم�سيحيين �سروبًا 

�ساقة وع�سيرة من الجور وال�سطهاد في 

زمن ال�سيد الم�سيح Q وما بعده، فقد 

نزل بهم من البالء ما ل يو�سف في عهد 

�سنة  تراجان  عهد  وفي  64م،  �سنة  نيرون 

�سنة  دي�سيو�س  عهد  وف��ي  106م، 
249 �251م.

ال��رواي��ات  بع�س  حدثتنا  وق��د 

نزلت  التي  المحنة  بهذه  الإ�سالمية 

ابن  فعن   ،Q الم�سيح  ال�سّيد  باأتباع 

 :Pاأنه قال: »�ساألني ر�سول اهلل م�سعود 

اإ�سرائيل  بنو  اأحدثت  اأي��ن  من  ت��دري  هل 

الرهبانية؟ فقلت: اهلل ور�سوله 

ف��ق��ال: ظ��ه��رت عليهم  اأع��ل��م. 

 Q عي�سى  بعد  الجبابرة 

فغ�سب  اهلل.  بمعا�سي  يعملون 

فُهِزم  فقاتلوهم  الإيمان  اأه��ل 

الإيمان ثالث مرات. فلم  اأهل 

فقالوا:  القليل.  اإّل  منهم  يبق 

ولم  اأفنونا،  لهوؤلء  ظهرنا  اإْن 

اإل��ي��ه.  ي��دع��و  اأح���د  للدين  يبق 

اإلى  الأر���س  في  نتفّرق  فتعالوا 

اأن يبعث اهلل النبي الذي وعدنا 

به عي�سى � يعنون محمداPً � فتفرقوا في 

واأحدثوا رهبانية، فمنهم  غيران الجبال، 

.
)4(

من تم�ّسك بدينه، ومنهم من كفر«

ومن منطلق ما ذكرنا من فطرية رف�س 

والنت�سار  له  ومبارزته  للظلم  الإن�سان 

عليه، اآمن الم�سيحيون باأّن ال�سيد الم�سيح 

بالحق  والقائم  المنتظر،  الم�سلح  ه��و 

والعدل، واأّنه ل بّد من عودته اإلى الأر�س 

الأمن  ويب�سط  والعلم،  الفكر  دولة  ليقيم 

ولنقراأ  العالم.  اأنحاء  جميع  في  والرخاء 

هذا  في  اأناجيلهم  به  �سرحت  ما  بع�س 

الم�سمار:

اأ � اإنجيل متى

ال�سم�س،  تظلم  الأي��ام  تلك  �سيق  بعد 

ل���ق���د ع���ان���ى 

ن  لم�ص���يح�ي�و ا

األ��وانًا �صتى من 

حتى  ال��ع��ذاب 

ت��خ��ّل��ى ف��ري��ق 

منه��م ع�ن دينه
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ت�سقط  والنجوم  �سوءه،  يعطي  ل  والقمر 

م��ن ال�����س��م��اء، وق����وات ال�����س��م��اوات 

تتزعزع، وحينئذ تظهر عالمة ابن 

الإن�سان في ال�سماء، وحينئذ تنوح 

ويب�سرون  الأر���س،  قبائل  جميع 

�سحاب  على  اآت��ي��ًا  الإن�����س��ان  اب��ن 

.
)5(

ال�سماء بقّوٍة ومجٍد كثير

ب � اإنجيل يوحنا

��ه  اإِنَّ ال��ح��قُّ ال��ح��قُّ اأق���ول لكم: 

حين  الآن:  وه��ي  �ساعة،  �سياأتي 

اب��ن  ���س��وت  الأم������وات  ي�سمع 

يحيون  وال�����س��ام��ع��ون  اهلل، 

من  ت��ت��ع��ج��ب��وا  ول   )...(

�ساعة  ت���اأت���ي  ف���اإّن���ه  ه����ذا؛ 

في  الَِّذين  جميع  ي�سمع  فيها 

الَِّذين  فيخرج  �سوته،  القبور 

قيامة  اإَِل�����ى  ال�����س��ال��ح��ات  ف��ع��ل��وا 

الحياة، والذين عملوا ال�سيئات اإَِلى قيامة 

.
)6(

الدينونة

الإنجيل  كلمات  م��ن  ذل��ك  غير  اإَِل���ى 

الكثيرة في هذا الم�سمار.

الكلمات  هذه  ا�ستعرا�س  من  والغاية 

وكلمات  والجديد،  القديم  العهدين:  من 

لبيان  لي�ست  بالغيب،  يوؤمن  ل  من  بع�س 

اإليه  نرمي  ما  بل  اإليه،  ذهبوا  ما  �سحة 

الإن�سانية  انتظار  اأنَّ  من   � عرفت  ما   �

والجور  الظلم  عنها  وي��رف��ع  ي��اأت��ي  لمن 

هو  تاريخها،  م��ّر  على  ب��ه  منيت  ���ِذي  الَّ

ذلك  ولي�س  وم�سّلم،  عنه  م��ف��روٌغ  اأم���ٌر 

الت�سميات  اختلفت  واإْن  لفطريته،  اإِلَّ 

وابن  ت��ارًة،  اهلل  ابن  كونه:  في  عندهم، 

المخّل�س  اأو  والم�سيح  اأخ��رى،  الإن�سان 

خان،  وجنكيز  ول��ذري��ق،  وب���وذا،  ثالثًة، 

وغ��ي��ره��ا م���ن ال��ق��ائ��م��ة ال��ط��وي��ل��ة من 

الت�سميات.

والختالف في الت�سميات ل يوؤّثر بوجه 

على فطرية العتقاد بالم�سمى، واإّنما ن�ساأ 

لي�س  التطبيق  في  الخطاأ  من  الختالف 

. اإِلَّ

هذا، والحمد هلل اأّوًل واآخرًا، وظاهرًا 

وباطنًا...

برنارد �سو، الأ�ستاذ عبا�س محمود العقاد، �س 124 � 125.( 1)

حياة الإمام المهدي |، باقر �سريف القر�سي، �س 203.( 2)

الكتاب المقّد�س )العهد القديم(، �س 1006.( 3)

بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، �س 14.( 4)

الكتاب المقد�س )العهد الجديد(، �س 45.( 5)

م. ن، �س 154.( 6)

الهوام�ص
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في  الكمال  الإن�سان  توّهم  اإل��ى  كلها  الكبر  اأ�سباب  ترجع 

فيحجب  ال��ذات،  بحب  الممزوج  الُعجب  على  يبعث  ما  نف�سه، 

اأو  قلبيًا  عليهم  ويترفع  منه  اأدن��ى  ويراهم  الآخ��ري��ن  كمال 

ظاهريًا. 

فيت�سور  ال��ع��رف��ان  علماء  بين  حتى  الكبر  يح�سل  ق��د 

اأ�سحاب  ومن  وال�سهود  العرفان  اأهل  من  مثاًل،  نف�سه،  اأحدهم 

ويتعاظم  الآخرين  على  فيترفع  الح�سنى،  وال�سوابق  القلوب 

الفقهاء  واأن  اأن الحكماء والفال�سفة �سطحيون،  عليهم. ويرى 

�سائر  واأن  نظراتهم،  في  الظاهر  يتجاوزون  ل  والمحّدثين 

التحقير  بعين  اهلل  ع��ب��اد  اإل���ى  وينظر  كالبهائم.  ال��ن��ا���ص 

الفناء  عن  الحديث  ينمق  الم�سكين  هذا  ويذهب  والزدراء. 

تق�سي  الإلهية  المعارف  اأن  مع  ب��اهلل،  والبقاء  اهلل  في 

ح�سن الظن بالكائنات، فلو اأنه كان قد تذوق حالوة 

المعرفة باهلل لما تكّبر على مظاهر جمال اهلل 

وجالله بحيث اإنه في مقام العلم والبيان ي�سّرح 

هذه  اأن  هي  الحقيقة  ولكن  حاله،  خالف 

هذا  اإن  بل  قلبه،  تدخل  لم  المعارف 

الإن�سان  لم يبلغ حتى مقام  الم�سكين 

ولكنه يت�سدق بالعرفان.

��ر..  الت�ك�بُّ
موهوم كم��اٌل 
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* العلم خالف ذلك
اأنا�سًا،  اأي�سًا  الحكماء  بين  من  واإن 

ومن  براهين  من  يملكون  بما  اأنهم  يرون 

اليقين  اأهل  من  وبكونهم  بالحقائق،  علم 

ينظرون  ور�سله،  وكتبه  ومالئكته  ب��اهلل 

ول  التحقير،  بعين  ال��ن��ا���س  ���س��ائ��ر  اإل���ى 

وي��رون  علومًا،  الآخ��ري��ن  علوم  يعتبرون 

واإي��م��ان،  علم  ناق�سي  جميعًا  اهلل  عباد 

فيتكبرون عليهم في الباطن، ويعاملونهم 

العلم  اأن  بكبرياء وغرور، مع  الظاهر  في 

بمقام الربوبية، وفقر الممكن )المخلوق( 

يق�سيان بخالف ذلك. والحكيم من تحّلى 

بالمبداأ  العلم  بو�ساطة  التوا�سع  بملكة 

والمعاد.

بن�س  الحكمة  لقمان  اهلل  وه��ب  لقد 

و�سايا  جملة  وم��ن  الكريم،  ال��ق��راآن  م��ن 

القراآن  في  ورد  كما  لبنه،  العظيم  ذلك 

الكريم:

َتْم�ِس  َوَل  ِللنَّا�ِس  َك  َخ��دَّ ْر  ُت�َسعِّ {َوَل 

ُك��لَّ  ُي��ِح��بُّ  َ َل  اإِنَّ اللَّ َم��َرًح��ا  ِف��ي اْلأَْر������سِ 

ُمْخَتاٍل َفُخوٍر} )لقمان: 18(.

يّدعون  الذين  ونجد في 

وتهذيب  والت�سوف  الإر�ساد 

يعاملون  اأ�سخا�سًا  الباطن، 

وي�سيوؤون  بالتكبر  ال��ن��ا���س 

والفقهاء  بالعلماء  ال��ظ��ن 

واأت����ب����اع����ه����م، وي��ط��ع��ن��ون 

ويرون  والحكماء،  بالعلماء 

ومن  اأنف�سهم  ع��دا  النا�س، 

يلوذ بهم، من اأهل الهالك. 

اأنهم �سفر اليدين من  وبما 

العلوم، ي�سفون العلوم باأنها 

اأ�سواك الطريق، ويرون اأ�سحابها �سياطين 

يزعمونه  ما  كل  اأن  مع  ال�سالك،  طريق 

ذلك  خالف  يقت�سي  مقام  من  لأنف�سهم 

الخالئق  ه��ادي  اأّن���ه  يدعي  م��ن  اإن  كله. 

ومر�سد ال�سالين يجب اأن يكون هو بنف�سه 

زاهدًا  والُموبقات،  المهلكات  عن  منّزهًا 

جمال  في  غارقًا  الّدنيا،  في 

ول  يتكّبر على خلقه  ل  اهلل، 

ي�سيء الظّن بهم.

اأه��ل  ب��ي��ن  التكبر   *
العلم

ك���ذل���ك ن���ج���د اأح���ي���ان���ًا 

الفقه  وعلماء  الفقهاء  بين 

وال��ح��دي��ث وط��الب��ه��م��ا من 

ينظر اإلى �سائر النا�س بعين 

عليهم،  وي��ت��ك��ّب��ر  الح��ت��ق��ار 

وي����رى ن��ف�����س��ه ج���دي���رًا بكل 

اإن م��ن يدع��ي اأّنه 

ه�����ادي الخالئ��ق 

ال�ص�الين  ومر�ص��د 

يج��ب اأن يك����ون 

هو بنف�ص��ه منّزهًا 

ع�����ن المهل��كات 

وال��ُم���وبق�����ات
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اأن  ويعتقد  واإع��ظ��ام،  اإك��رام 

من المفرو�س على النا�س اأن 

عمياء،  طاعة  اأم��ره  يطيعوا 

َيْفَعُل  ا  َعمَّ ُي�����ْس��اأَُل  {َل  واأن��ه 

)الأنبياء:  ُل��وَن}  ُي�����ْس��اأَ َوُه���ْم 

ي�ستحق  اأح��د  من  وما   .)23
مع  هو  اإّل  راأي��ه،  في  الجنة، 

وكلما  مثله  معدودين  اأف��راد 

جاء ذكر طائفة مقترنًا بعلم 

من  فيهم،  طعن  العلوم  من 

دون اأن يعترف باأي علم �سوى علمه القليل 

العلوم  تلك  اأن  وي���رى  ب��ه  يتمتع  ال���ذي 

تافهة وغير نافعة ومدعاة للهالك، 

العلوم  و���س��ائ��ر  العلماء  فيرف�س 

تدّينه  ك��اأن  وُيظهر  و�سفهًا،  جهاًل 

اأن يحتقرهم  هو الذي يحتم عليه 

وي�ستهين بهم مع اأن العلم والدين 

الأط��وار  ه��ذه  اأمثال  عن  منّزهان 

المطّهرة  ال�سريعة  اإن  والأخ��الق. 

دون  م��ن  ب��ق��ول  الت�سريح  ت��ح��رم 

الحفاظ على كرامة  وتوجب  علم، 

الذي  الم�سكين  هذا  اأما  الم�سلم. 

ل معرفة له بالدين ول بالعلم، 

ق��ول  خ���الف  ع��ل��ى  فيعمل 

يقول  ثم  ور�سوله،  اهلل 

�سلب  م���ن  ذل���ك  اإن 

علم  ك��ل  اإن  ال��دي��ن. 

ال�سرعية  العلوم  من 

يت�سف  ب���اأن  يق�سي 

العلماء بالتوا�سع، واأن 

التكبر  ج���ذور  يقتلعوا 

علم  يوجد  ول  قلوبهم.  من 

ويرف�س  التكبر  اإل���ى  ي��دع��و 

التوا�سع. 

م��ن��ت�����س��ر  ال���ك���ب���ر  اإن 

ب��ي��ن ع��ل��م��اء ���س��ائ��ر ال��ع��ل��وم 

الأخ����رى اأي�����س��ًا، ف��ي الطب 

وال��ري��ا���س��ي��ات وال��ط��ب��ي��ع��ة، 

وكذلك اأ�سحاب ال�سناعات 

ال�����ه�����ام�����ة، ك���ال���ك���ه���رب���اء 

اإنهم  وغيرهما.  والميكانيك 

للعلوم  وزنًا  يقيمون  ل  اأي�سًا 

الأخرى مهما تكن، ويحتقرون اأ�سحابها، 

وكل منهم يح�سب اأن ما عنده وحده هو 

بعلم،  لي�س  غيره  عند  وم��ا  العلم، 

باطنه  ف��ي  ال��ن��ا���س  ع��ل��ى  فيتكبر 

اأن ما عنده من علم  وظاهره، مع 

ل ي�ستدعي مثال هذا التكبر.

* بين اأهل العمل 
هناك من غير اأهل العلم، مثل 

يتكّبر  من  والعبادة،  الن�سك  اأهل 

النا�س ويتعالى عليهم،  اأي�سًا على 

العلماء من  النا�س حتى  يعتبر  ول 

حديث  ج��رى  وكلما  النجاة،  اأه��ل 

عن العلم قال: ما فائدة علم 

ب���ال ع��م��ل؟ ال��ع��م��ل هو 

يهتمون  اإنهم  الأ�سل. 

ب���م���ا ي���ق���وم���ون ب��ه 

وط��اع��ة،  عمل  م��ن 

بعين  وي���ن���ظ���رون 

الحتقار اإلى جميع 

اأن  ال��ط��ب��ق��ات، م��ع 

المرء اإذا كان من اأهل 

الإخال�س والعبادة ينبغي 

اإّن �ص�بب الِكبر اإّنما 

ه��و ت�ص��ّور وجود 

ك��م��ال م��وه��وم، 

والبت�هاج ب��ذل��ك 

والُعجب به، وروؤية 

الآخري��ن خ�لوًا منه
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عن  تنهى  فال�سالة  ي�سلحه.  اأن  لعمله 

الموؤمن،  معراج  وهي  والمنكر،  الفح�ساء 

في  �سنة  اأم�سى خم�سين  الذي  ولكن هذا 

والم�ستحبات  الواجبات  واأداء  ال�سالة 

اإل��ح��اد،  ه��ي  التي  الكبر  برذيلة  م�ساب 

الفح�ساء،  من  اأكبر  هو  ال��ذي  وبالُعجب 

ويتقرب من ال�سيطان واأخالقيته.

اإن ال�سالة التي ل تنهى عن الفح�ساء 

تبعث  لكثرتها  بل  القلب،  ول تحافظ على 

الطاعة  ه��ذه  مثل  اإن  القلب،  �سياع  على 

تحافظ  التي  �سالتك  اإن  ب�سالة.  لي�ست 

اإذا  اإقامتها،  على  وتحر�س  كثيرًا  عليها 

وخ�سي�سته  ال�سيطان  من  تقربك  كانت 

لأن  ب�����س��الة،  لي�ست  ف��ه��ي  ال��ك��ب��ر،  م��ن 

ال�سالة ل ت�ستدعي ذلك.

* �سجرة خبيثة
العلم  م��ن  تح�سل  الأم����ور  ه���ذه  ك��ل 

ذلك  غير  من  يح�سل  الذي  اأما  والعمل. 

اأنه يمتلك  اإلى ت�سور المرء  اأي�سًا  فيرجع 

اإليها.  يفتقر  غيره  واأن  الكمالت  اإح��دى 

يتكّبر  والن�سب  الح�سب  يملك  الذي  فهذا 

�ساحب  يتكبر  وق��د  يملكها.  ل  م��ن  على 

كان  اإذا  اأو  وطالبه،  فاقده  على  الجمال 

كبيرة  قبيلة  ذا  اأو  والأن�سار  الأتباع  كثير 

فاإنه  واأمثال ذلك،  كثيرون،  له تالمذة  اأو 

مثل  ل��ه  لي�س  ال��ذي  على  ويتكّبر  يتعالى 

ذلك.

وبناًء على ذلك، فاإّن �سبب الِكبر اإّنما 

والبتهاج  موهوم،  كمال  وجود  ت�سّور  هو 

خلوًا  الآخرين  وروؤي��ة  به،  والُعجب  بذلك 

�ساحب  اأن  اأح��ي��ان��ًا  ي��ح��دث  وق���د  م��ن��ه. 

الأخالق الفا�سدة والأعمال القبيحة يتكّبر 

من  �سرب  فيه  م��ا  اأن  ظ��اّن��ًا  غ��ي��ره،  على 

قد  المتكبر  اأن  من  الرغم  وعلى  الكمال. 

التكّبر  اإظهار  من  ما  ل�سبب  اأحيانًا  يمتنع 

اإّل  اأثر لذلك،  اأّي  عالنية، ول يف�سح عن 

اأّن هذه ال�سجرة الخبيثة تمّد جذورها في 

قلبه ول ُبّد اأن يتبّين اأثر ذلك منه اإذا خرج 

عليه  ي�ستولي  ك��اأن  الّطبيعي،  ط��وره  ع��ن 

الغ�سب فيفلت منه الزمام، واإذا به تظهر 

ويباهي  والتعاظم،  الكبرياء  اإمارات  عليه 

الآخرين بما عنده من علم اأو عمل اأو اأي 

�سيء اآخر ويفاخرهم به.

بتبيان  الل�سان  على  الكبر  يظهر  وقد 

وما  ال��ذات،  وتزكية  والمباهاة  المفاخرة 

نتعوذ  اأن  ينبغي  اإلى ذلك. وعلى كل حال 

باهلل من �سّر النف�س ومكائدها.
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حتقيق: فاطمة اجلوهري غندورة

تقوم التربية الإ�سالمية ال�سحيحة على اإعداد اإن�سان 

متكامل يعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات.

هذا الإن�سان، يولد ك�سفحة بي�ساء ويكون �سديد التاأثر 

من  بدءًا  به،  المحيطة  العي�ص  واأ�ساليب  ال�سلوك  باأنواع 

الوالدين مرورًا بمحيطه الجتماعي، وما يقوم  م�سلكيات 

عليه المجتمع من و�سائل فكرية واإعالمية.

دورًا  تلعب  اإذ  الموؤثرات،  اأب��رز  من  ال�سداقة  وتعتبر 

خ�سو�سًا،  والنا�سئة  عمومًا  الفرد  حياة  في  وموؤثرًا  فّعاًل 

نظرًا لما تحمله من قيم ومعان اإن�سانية �سامية طالما تغّنى 

المجتمع بالحديث عنها. 

اأ�سئلة وا�ستف�سارات كثيرة نطرحها على ب�ساط عددنا 

هذا من مجلة بقية اهلل وذلك من خالل ما يتبّناه الأهل 

ويراه الأبناء.
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اآراء متباينة 

�سوؤالنا  فلدى  بينها؛  فيما  واختلفت  الأهالي  اآراء  تباينت 

عّما اإذا كان الأهل يجيزون لأنف�سهم التدخل باختيار اأ�سدقاء 

لطفل  وال��د  �سنة،   30( منتظر  ال�سيد  اعتبر  ل،  اأم  اأبنائهم 

واحد(، اأّن لتدّخل الأهل المبا�سر في �سداقات الأبناء تاأثيرات 

�سلبية على �سخ�سّية الولد. واأ�ساف: »التدّخل يجب اأن ُيترجم 

من خالل تربية اإ�سالمية �سحيحة و�سليمة منذ الولدة تر�سم 

للطفل معالم �سخ�سيته على اأ�سا�س اإ�سالمي وتهّيئه للدخول في 

اأ�سدقائه وهو على  الحياة في�سبح قادرًا على اختيار  معترك 

يقين من اأن اختياره لهذا ال�سديق ي�سعد والديه ول يقلقهما«.

اأمينة )36 �سنة، والدة ل�سبعة  ال�سّيدة  اأعطت  في المقابل 

الأبناء  اختيار  في  التدّخل  ب�سرورة  لنف�سها  الحّق  اأب��ن��اء( 

الكافية  والمعرفة  الخبرة  يملكون  ل  اأّنهم  معتبرة  لالأ�سدقاء 

واأّن الأهل اأقدر على ك�سف خفايا الأ�سخا�س و�سفاتهم. 

ويعّزز هذا الراأي ال�سيد اأبو عبا�س )40 �سنة، والد لخم�سة 

اأبناء( موؤّكدًا اأّنه من خالل ا�ستقبال اأ�سدقاء ولده في المنزل 

�سخ�سّياتهم  عن  فكرة  ياأخذ  اأن  ا�ستطاع  اإليهم  والتعّرف 
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مبا�سر  غير  باأ�سلوب  لولده  وينقلها  واأخالقياتهم 

مبّينًا له اإن كان اختياره �سليمًا اأم العك�س.

فات * اأبرز ال�سّ
في  داقة  ال�سّ تلعبه  اّلذي  الفّعال  الّدور  ورغم 

حياة الأبناء اإل اأن اآراء الأهل تتاأرجح بين قد�سّية 

فبح�سب  تمّثله.  بما  الكتراث  عدم  اأو  ال�سداقة 

اأ�سّجع  ل  »اأن��ا  اأبناء(:  لخم�سة  )وال��د  علي  ال�سّيد 

داقة التي ت�سل اإلى حّد الّت�سحية  اأولدي على ال�سّ

والّتفاني والإيثار«.

بينما تخالفه الراأي ال�سيدة اأم م�سعود )والدة 

اأّن  لثالث فتيات و�سبي( فتوؤّكد: »على الرغم من 

موجودة،  اأنها  اإّل  نادرة  عملة  اأ�سبحت  ال�سداقة 

ولكّن  الحقيقيين  الأ�سدقاء  من  تخلو  ل  والدنيا 

الم�سوؤولية تقع علينا في الختيار«.

* اآراء ال�سباب
كل  اأجمع  و�سرامتهم،  الأه��ل  ت�ساهل  مقابل 

كانت  مهما  اأن��ه  على  بهم  التقينا  الذين  النا�سئة 

غير  تدخالت  فهي  الأه��ل  يتَّبعها  التي  الطريقة 

خ�سو�سّياتهم  ع��ل��ى  ت��ع��دٍّ  بمثابة  وه���ي  مقبولة 

وحرّياتهم لأنهم قادرون على اختيار اأ�سدقائهم.

وفي هذا الإطار، يقول اأ�سامة )14 عامًا(: »اإن 

اأثناء  اأ�سدقائي  مع  اأبي  يجريها  التي  التحقيقات 

اأح��اول  لذلك  تحرجني   المنزل  في  لي  زيارتهم 

غالبًا اللقاء بهم في الخارج«.

بال�سعادة  »اأ�سعر  ع��ام��ًا(:   15( ح�سن  ويقول 

اأوام��ره��م��ا  اأو  وال����دّي  ن�سائح  اأخ��ال��ف  ع��ن��دم��ا 

من  ومنعي  الأ���س��ب��اب  �سرح  دون��م��ا  ال��الم��ح��دودة 

م�سادقة هذا اأو ذاك«.

* رابطة معنوّية
التقينا  ال�سباب،  وت��م��ّرد  الأه��ل  �سغوط  بين 

الدكتور  العيادي  التربوي  الّنف�سي  بالأخ�سائي 

اختي��ار  عملّي��ة  اإّن 

لأ�صدقائهم  الأبناء 

فطرّيًا  �صكاًل  تّتخذ 

عفوّي��ًا من��ذ عم��ر 

�ص��نتي��ن ون�ص��ف 

ع�م����ر  وح����ّت���ى 

�صن����وات ثل���اث 
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محمود غنوي للّتعرف اأكثر اإلى كيفية اختيار 

الأ�سدقاء. 

ال�سداقة  بتعريف  غ��ن��وي  ال��دك��ت��ور  ب���داأ 

الفطرِة  ن��داَء  تلّبي  معنوّية  رابطة  اإنها  فقال 

مع  والّتوا�سل  بالجتماع  الداخلّية  الإن�سانّية 

داقة في مفهومها العام  اأفراد المجتمع. فال�سّ

لأّنها  الّتحقق  �سعب  مثالي  اأم��ر  الكبار  عند 

ب�سبب  والّتبادلية  بالّنفعية  محكومة  عالقة 

تلّوث الفطرة الإن�سانّية.

غار من اأطفال ونا�سئة  اأّما في مفهومها الخا�ّس عند ال�سّ

فهو مختلف كليًا لأّن مفهومهم فطرّي نرج�سّي ومثالّي حقيقّي 

اأي اإّنها واقعّية، ُمعا�سة من قبلهم   بعك�س الكبار.

داقة والّنا�سئة * ال�سّ
بعد اأن تعرفنا اإلى راأيه العام، كان ل ُبّد لنا من ا�ستي�ساح 

الدكتور  على  الأ�سئلة  من  مجموعة  وط��رح  النقاط،  من  عدد 

غنوي عن الدور الذي تلعبه ال�سداقة في م�ستقبل النا�سئة.

النمو  اكتمال  ف��ي  واأ�سا�سًا  ه��ام��ًا  دورًا  داقة  ال�سّ تلعب 

والّن�سج الجتماعي والنفعالي لدى النا�سئة وكذلك في ازدياد 

التوا�سلّية  الجتماعية  القيم  واكت�ساب  والمهارات  الخبرات 

لديهم.

ول بد  هنا من تعريف النا�سئة ففي ال�سابق، �ساد العتقاد 

ولم  عامًا  ع�َسر  الثني  بلغوا  ممن  الأولد  هم  المراهقين  اأن 

يبلغوا الثمانية ع�َسر عامًا.

اأ�سبح المجتمع  التكنولوجي، حيث  التطّور  ولكْن، وب�سبب 

الّتربية  برامج  تح�ّسن  وبف�سل  �سغيرة،  كونّية  �سيعة  العالمي 

والّتعليم التي كانت تبداأ بعمر �سّت �سنوات لت�سير فيما بعد 

�سنوات،  الّثالث  عمر  من 

ن�����س��ت��ط��ي��ع ال���ق���ول 

اخ��ت��ي��ار  ع��م��ل��ّي��ة  اإّن 

لأ�سدقائهم  الأب��ن��اء 

فطرّيًا  �سكاًل  تّتخذ 
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عمر  وح��ّت��ى  ون�سف  �سنتين  عمر  منذ  ع��ف��وّي��ًا 

ثالث �سنوات وتتطور تدريجّيًا، لي�سبح المفهوم 

بداية  �سنوات،  ت�سع  عمر  ف��ي  ووا���س��ح��ًا  ك��ام��اًل 

ولمزيد  للطفل.  المعرفي  النمّو  اكتمال  مرحلة 

من التو�سيح ل بد لنا من التفريق بين مرحلتين 

اأ�سا�سيتين:

وتبداأ  الطفولة  مرحلة  الأول��ى:  ال�م��رح�ل��ة 

من عمر ثالث �سنوات حتى عمر ال�سبع �سنوات. 

فطرته  على  الطفل  ي��ت��رك  المرحلة  ه��ذه  ف��ي 

)جيران،  رفاقه  اختيار  في  الطيبة  الطبيعية 

في  والأه��ل  المربي  ويتدخل  اأق��رب��اء(  مدر�سة، 

العالقة. تنظيم هذه 

ال��ث��ان��ي��ة:  وت��ب��داأ م��ن عمر ال�سبع  ال��م��رح��ل��ة 

هذه  في  �سنة.  ع�سرة  ال�سابعة  عمر  حتى  �سنوات 

تدريجيًا  ال��ب��دء  الأه���ل  على  ي��ت��وّج��ب  المرحلة 

بكيفّية  المتعلقة  وال�����س��روط  القواعد  بتو�سيح  

ديق  اختيار الأ�سدقاء من خالل ذكر �سفات ال�سّ

ال�سيئين  الأ�سخا�س  م�سادقة  وعواقب  المخل�س 

المهني  والم�ستقبل  ال�ّسمعة  على  تاأثيرهم  ومدى 

والمجتمع  ب��الأ���س��رة  ال��ع��الق��ة  وع��ل��ى  والتعليمي 

تقديم  اإلى  بالإ�سافة  باهلل  العالقة  على  والأه��م 

�سواهد وعّينات تخدم هذا  تف�سير منطقي وذكر 

المو�سوع.

* التّفاحة الفا�سدة
التفاحة  مفهوم  بين  غنوي  الدكتور  ق��ارب 

ال�ّسوء  واأ�سدقاء  حولها  ما  تف�سد  التي  الفا�سدة 

مليء  فالمجتمع  الّطيب،  الولد  يف�سدون  الذين 

قليلة  واأح��ي��ان��ًا  �سلبًا  ت��وؤّث��ر  ق��د  مختلفة  بعّينات 

للّطفل  الجتماعية  القيم  تكوين  ف��ي  اإي��ج��اب��ًا 

الحدث.

لذلك ل بد من تدّخل الأهل في تحديد م�سار 

ل بد اأن يبداأ الأهالي 

اأبنائهم  بت�ث�قي��ف 

اإل��ى  وتعري�ف�ه��م 

ال�صداقة  مفاهي��م 

م�رح�ل���ة  م���ن����ذ 

الأول��ى الطفول��ة 
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من  العمرية،  المراحل  مختلف  في  اأبنائهم  عالقات 

خالل ال�ستف�سار عن هوية اأ�سدقاء اأبنائهم من جيران  

ورفاق حي وزمالء درا�سة. بالإ�سافة اإلى المدر�سة ممّثلة 

بالمربي، الذي عليه اأن يتحكم في م�سار العالقات بين 

التالمذة. 

واعتبر الدكتور غنوي اأن ا�ستخدام الأهل الأ�ساليب 

الق�سرية الخاطئة توؤدي اإلى حدوث ردات فعل معاك�سة  

ُت��ح��ِدث  وق��د  الأه����ل.  اآراء  م��ع��ان��دة  ف��ي  اأح��ي��ان��ًا  تظهر 

و�سلوكّية  نف�سّية  تاأثيرات  البن  مع  الخاطئة  الأ�ساليب 

واجتماعّية خطيرة.

ب�سكل  خطواتنا  ن��در���س  اأن  علينا  يجب  هنا  م��ن 

نعمل  اأن  علينا  المنا�سب،  القرار  نّتخذ  وعندما  جّيد 

اأي بالكلمة الّطيبة  اأوًل بالتي هي اأح�سن،  على تطبيقه 

وفي حال لم يتجاوب الأبناء علينا اأن نقّلل من الكالم 

يبدي  كاأن  تدريجيًا  التاأديبية  الّتدابير  باتخاذ  ونبداأ 

اأبنائهم وخياراتهم  الأهل عدم ر�ساهم عن ت�سرفات 

ال�سيئة.

* ن�سائح م�ساعدة
اأبنائهم على  في الختام ل بّد لنا من توجيه عدة ن�سائح لالأهل لم�ساعدة 

اختيار الأ�سدقاء:

ل بد اأن يبداأ الأهالي بتثقيف اأبنائهم وتعريفهم اإلى مفاهيم ال�سداقة منذ   .1
مرحلة الطفولة الأولى.

اتركوا لأبنائكم � ابتداًء � حق الخيار.  .2
اأولدكم بحاجة للقدوة الح�سنة ينّمون على اأ�سا�سها �سخ�سّياتهم لذا عّلموهم   .3
حب اهلل والر�سولP وحب اأئمة اأهل البيت R وعندها ل خوف عليهم. 

�سارحوهم  ناق�سوهم،  اأولدك��م.  مع  قا�ٍس  جبري  باأ�سلوب  والتعامل  اإياكم   .4
وبّينوا لهم حقائق ما تقولون بالدليل ليلم�سوا ذلك باأنف�سهم.

عليكم مراقبة اأولدكم عند اختيار اأ�سدقائهم وعدم التغافل عن م�سار هذه   .5
العالقة بعد ن�سوئها.

مع  منه  وال���س��ت��ف��ادة  ال��وق��ت  تم�سية  وط���رق  ال�سداقة  ف��ن��ون  عّلموهم   .6
الأ�سدقاء.
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اإبراهيم من�سور

العتب��ة الكاظمي��ة المقّد�س��ة كانت ول ت��زال بقع��ًة فردو�سّية 

بون، وي�ستهي زيارتها العلماء وال�سالحون. يحفها المالئكة المقرَّ

اٍد  غ بترابه��ا كلُّ عبَّ عتب��ٌة طاأط��اأت له��ا تيج��ان المل��وك، وتم��رَّ

مني��ب. عتب��ٌة ه��ي مه��وى الأفئ��دة، ُت�س��رب اإليه��ا بط��ون الإبل من 

مختلف المناطق، فحّق لها اأن تكون قلب الكاظمية الناب�ص بم�سكاة 

النور واألطاف الملكوت الأعلى.

ه��ذه العتب��ة المقّد�س��ة ت�ستقب��ل المت�سوقي��ن اإليه��ا م��ن بعي��د 

تي��ن اللتي��ن ُتباهي��ان ال�سم���ص �سي��اًء، وُتناطح��ان  تيه��ا الذهبيَّ بقبَّ

ال�سماَء علّوًا، ول�سان حالها يخاطُبهم: ل اأ�ستقبل ملهوفًا اإل اأغثته، 

ول مكروبًا اإل اأ�سعدته ورددُته اإلى اأهله م�سرورًا مجبور الخاطر..

.Lاإنها رو�سة الإمامين مو�سى الكاظم ومحمد الجواد

رو�صة الجوادين مهوى المحّبين
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لمحة تاريخية

 Qا�سُت�سهد الإمام مو�سى الكاظم

عام 183ه�، ودفن في المنطقة التي ُت�سّمى 

الآن الكاظمية، وكانت حينها خارج بغداد 

220ه�  ع��ام  وف��ي  ُقري�س.  مقابر  وُت�سّمى 

الإم��ام  حفيُده  ا�ست�سهد  م   834 الموافق 

ه. محمد الجوادQ، وُدفن بجوار جدِّ

ل من بنى المرقد ال�سريف هو معّز  اأوَّ

عام  في  ثم  336ه�.  عام  البويهي  الدولة 

في  بيوت  ببناء  الدولة  ع�سد  قام  367ه� 
ال�سريفة،  بالح�سرة  المحيطة  المنطقة 

لمجاورة  والمهاجرين  الوافدين  لزيارة 

الح�سرة.

عيد بناء المرقد وتو�سعُته عدة مرات، 
ُ
اأ

�س لحريقين: عام 443ه�، وعام  اإل اأنه تعرَّ

622ه�، فلم يبق من الآثار �سيء.
الخليفة  اأم���ر  ال��ث��ان��ي  ال��ح��ري��ق  ب��ع��د 

ث��م من  ب��اأم��ر اهلل،  ال��ظ��اه��ر  ال��ع��ب��ا���س��ي 

بناء  باإعادة  باهلل،  الم�ستن�سر  ابنه  بعده 

�سندوق  ب�سنع  الأخ��ي��ر  واأم���ر  ال��م��رق��د، 

وو�سعه فوق القبر عام 624ه�.

كتابه  في  النقدي،  جعفر  ال�سيخ  قال 

»ال�سندوق  ه:  ن�سُّ ما  الإمامين«  »تاريخ 

ال�ساج المنت�سري باٍق اإلى يومنا هذا في 

ال�سفوي،  ال�ساه  لأن  العراقي؛  المتحف 

َعْين  بعد اأن جاء ب�سندوَقْي الخاتم المر�سَّ

بالعاج ون�سبهما على قبر الإمامين، اأر�سل 

على  وُن�سب  المدائن  اإلى  ال�سندوق  هذا 

�ساحب  )ر����س(  الفار�سي  �سلمان  قبر 

الآثار  دار  تاأ�سي�س  وعند   ،Pاهلل ر�سول 

وعلى  اإليها.  المدائن  من  ُنقل  العراقية 

من  وفيه  لطيفة،  كتابات  ال�سندوق  هذا 

وفي  يو�سف  ل  ما  ودقائقه  الفن  اأح�سن 

وتاريخه  ب��اهلل  الم�ستن�سر  ا�سم  كتابته 

624ه�«.
في  دوع  ال�سُّ ظهرت  769ه�  عام  وفي 

فقام  الفي�سانات،  تتابع  ب�سبب  الح�سرة 

قّبتين  ببناء  الجالئري  َوْي�����س 
ُ
اأ ال�سلطان 

من  �سندوقين  بو�سع  واأم���ر  ومئذنتين، 

الرخام على القبرين. 

بغداد  ال�سفوي  اإ�سماعيل  دخول  بعد 

الح�سرة  زار  1509م(،   � )914ه�  ع��ام 

الح�سرة  عمارة  بقلع  فاأمر  929ه�،  عام 

تو�سيع  بعد  بنائها  واإع���ادة  الأ�سا�س  من 

ال��رو���س��ة وت��ب��ل��ي��ط ال��ق��اع��ات ب��ال��رخ��ام، 

القبرين،  فوق  خ�سبيَّين  �سندوقين  وو�سع 

بدًل من  اأربعًا،  الماآذن  تكون  اأن  اأمر  كما 

اثنتين، وبنى م�سجدًا كان ُي�سّمى الم�سجد 

ًا  محلِّيَّ ُي�سّمى  الآن  اأ�سبح  ثم  ال�سفوي، 

با�سم م�سجد الجوادين. 

بعد دخول ال�سلطان �سليمان القانوني 
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اأن  ووج����د  ال��ح�����س��رة  زار  941ه�،  ع���ام 

اأنه لم يتّم فاأمر  اإل  العمران فيها قد بداأ 

في  اليوم  الموجود  المنبر  وبناء  بتكميله 

اإح��دى  بناء  واإك��م��ال  ال��ج��وادي��ن،  م�سجد 

الماآذن.

ال�سلطان محمد  اأمر  1207ه�  في عام 

باإكمال ما بداأه ال�سفويون؛ فاأ�ساف ثالث 

ماآذن اأخرى على طراز الأولى التي كان قد 

بناها ال�سلطان �سليمان. من تلك الأعمال 

بالحرم  يحّف  وا�سع  تاأ�سي�س �سحن  اأي�سًا 

والجنوبية  ال�سرقية  الثالث:  جهاته  من 

بالحرم  الكبير  الجامع  ويت�سل  والغربية، 

من جهته ال�سمالية، وتمَّ تخطيط ال�سحن 

بم�ساحته الموجودة اليوم.

عمارة الم�سجد

الأب��ع��اد،  مت�ساويتا  ��ت��ان  ُق��بَّ للم�سجد 

واأربُع ماآذن كبيرة. يبلغ ارتفاع ال�سقف 25 

مترًا، تعلوه القّبتان المزّينتان بالزخارف 

الداخل،  من  القراآنية  والآيات  الإ�سالمية 

اأّما من الخارج فقد ُغلِّفت القبتان بت�سعة 

ال��خ��ال�����س،  ال��ذه��ب  م��ن  ط��اب��وق��ة  اآلف 

بالذهب  المغّلفة  الأرب��ع  الماآذن  وحولهما 

اأي�سًا، والتي ترتفع 35 مترًا فوق ال�سقف. 

اأربع منارات �سغيرة  اأي�سًا  وحول القبتين 

بارتفاع 5‚4 م.

ال�سحن والأروقة

يتكّون ال�سحن من اأربعة اأق�سام: 

1 � �سحن قري�س، وهو الق�سم الغربي منه. 
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في  الِقبلة،  باب  �سحن   �  2
الق�سم الجنوبي. 

ال��م��راد،  ب��اب  � �سحن   3
في الق�سم ال�سرقي. 

4 � وجامع الجوادين، في 
الق�سم ال�سمالي.

اأب����واب  ع�����س��رة  لل�سحن 

��ة ل��ل��دلل��ة  ل��ه��ا ت�����س��م��ي��ات م��ح��ّل��يَّ

كبيرة  رئي�سة  ث���الث  منها  عليها، 

الِقبلة،  باب  المراد،  باب  وهي:  للدخول، 

ال�سبعة  اأّم���ا  الزمان|.  �ساحب  ب��اب 

الأخرى فهي �سغيرة الحجم، ت�سمل: باب 

باب  الفرهادية،  باب  الحاجات،  قا�سي 

الرجاء،  ب��اب  قري�س،  ب��اب  الجواهرية، 

باب المغفرة، باب الرحمة.

اأروقة حوله، �سقوفها  ولل�سحن ثالثة 

منها  وتتدّلى  الكريمة،  ب��الآي��ات  نة  مزيَّ

حين  لل�سالة  الأروق��ة  ُت�ستخدم  الثريات. 

عن  ال��داخ��ل��ي��ة،  ال�����س��الة،  ق��اع��ة  ت�سيق 

ا�ستيعاب الم�سلِّين. 

الداخل،  في  قاعات،  اأرب��ع  وللم�سجد 

جوانبها  م��ن  ال�سريفة  بالرو�سة  تحيط 

الأرب����ع����ة: ال��ق��اع��ة ال�����س��م��ال��ي��ة، ال��ق��اع��ة 

ال�����س��رق��ي��ة، ال��ق��اع��ة ال��ج��ن��وب��ي��ة وال��ق��اع��ة 

واح��د  ب��اب  ال��ق��اع��ة  ل��ه��ذه  حيث  الغربية 

الخارجي،  ال��رواق  على  ُيطّل  الخارج  اإلى 

وفيها قبر العالم والفيل�سوف ن�سير الدين 

الطو�سي.

هند�سة الرو�سة ال�سريفة

تنق�سم الرو�سة اإلى ق�سمين: جنوبي، 

 ،Qالكاظم مو�سى  الإم��ام  قبر  وفيه 

الجواد محمد  الإمام  قبر  وفيه  و�سمالي، 

�سّيقان.  ممّران  بينهما  وي�سل   .Q

بحاجز  �سريح  كل  من  جانب  ُقطع  وق��د 

والن�ساء  ال��رج��ال  بين  ليف�سل  ح��دي��دي 

اأثناء الزيارة. 

ج�����دران ال��رو���س��ة واأر���س��ّي��ُت��ه��ا من 

اآي��ات  ُنق�ست  ال��ج��دران  وع��ل��ى  ال��رخ��ام، 

ت�سل  اإ�سالمية  زجاجية  ونقو�س  قراآنية 

تين.  اإلى باطن القبَّ

جعفر بن  مو�سى  الإم���ام  �سندوق  اأم��ا 

وهو  التوت،  خ�سب  من  فم�سنوع   ،Q

يبلغ  ال�سطح،  منب�سط  ال�سكل  م�ستطيل 

طوله 255 �سم. اأما عر�سه فيبلغ 183 �سم، 

كتابة  غطائه  حاّفات  ُيزّين  �سم.   65 وعلّوه 

نثرية غير متداخلة تبتدئ من عند الراأ�س، 

ْح��َم��ِن  ال��رَّ  ِ ��ِم اللهّ {ِب�����سْ ال��ك��ري��م��ة:  ب��الآي��ة 

َعنُكُم  ِلُيْذِهَب   ُ اللَّ ُي��ِري��ُد  ِحيِم*اإِنََّما  الرَّ

َرُكْم َتْطِهيراً}  اأَْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ ْج�َس  الرِّ

)الأحزاب: 33(.

العتبة المقد�سة هذه الأيام

بعد زوال النظام الجائر الذي لم ُيعر 

ومنها  المقّد�سة،  للمراقد  ُتذكر  اأهمية 

ع  الت�سدُّ من  نالها  التي  الكاظمية  العتبة 

 � والإ����س���رار  ب��ل   � والإه���م���ال  والتهمي�س 

اهلل  بم�سيئة  انطلقت،  فقد  وافر،  ن�سيب 

وهمم الموؤمنين الغيارى، اأعمال ال�سيانة 

والتطوير  ال��ب��ن��اء  وم�����س��اري��ع  وال��ت��رم��ي��م 

�سيانة  منها  م�سروع،  المائة  قاربت  حتى 

 ،Qواإعادة تذهيب قبة الإمام الكاظم

وتو�سعة الحرم، و�سحن اأبي الأئمة واأمير 

اأبي طالب، عليه وعلى  الموؤمنين علي بن 

ر�سول اهلل واآل بيته الأطهار اأعطر ال�سالة 

وال�سالم. 
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ال��ح��ي��اة ال��م��ادي��ة 

تقع �ص��من نطاق 

الإيمان باهلل. فهذا 

الط�ري�ق ي��ص�م�ن 

ال�صعادة المعنوية 

وال�������ص���ع���ادة 

ال��م��ادي��ة اأي�����ص��ًا

لو اأقيم الدين*
لهذه  الأ�سا�ص  والمائز  الإ�سالمية  الحكومة  اأ�سا�ص  اإن 

ب��اهلل،  الإي��م��ان  الإي��م��ان،  ا�ستقرار  ع��ن  ع��ب��ارٌة  الحكومة 

الإيمان بتعاليم الأنبياء، و�سلوك ال�سراط الم�ستقيم الذي 

�سّقه الأنبياء الإلهّيون للنا�ص.

ِ} )الأحزاب: 45  َوَنِذيًرا*َوَداِعًيا اإَِلى اللَّ

� 46(. فر�سالة النبيP هي الّدعوة اإلى 

يمّيز  الذي  العمل.  اأ�سا�س  هو  وهذا  اهلل؛ 

وكل  الإ���س��الم��ي  والمجتمع  النظام  بين 

المجتمعات الب�سرية؛ م�ساألة الإيمان باهلل 

الطريق  بذلك  والإيمان  بالغيب  والإيمان 

ت��ع��ال��ى  اهلل  ج��ع��ل��ه  ال�����ذي 

�سعادتهم  اأج��ل  م��ن  للب�سر 

ال��دن��ي��وي��ة والأخ���روي���ة. ول��و 

كان اليوم لنظام الجمهورية 

تقوله  ك��الٍم  من  الإ�سالمية 

ت��ج��اه ���س��ائ��ر الأن��ظ��م��ة في 

بها  تتحدى  ق�سية  اأو  العالم 

من  فذلك  المادية  الأنظمة 

اأجل هذا الإيمان. 

المجتمع  رفاهية   *
اإقامة الدين

ال���ي���وم  ال��ب�����س��ري��ة  اإن 

* الدعوة اإلى اهلل
لهداية  الإل��ه��ي��ّي��ن  الأن��ب��ي��اء  ف��اإر���س��ال 

الدينية  المجتمعات  وتاأ�سي�س  الب�سر 

هذا،  يومنا  واإل��ى  التاريخ  عبر  والإلهّية 

ك���ان ب���ال���ّدرج���ة الأول�����ى م���ن اأج����ل ه��ذا 

ب���اهلل والرت��ب��اط  اأي الإي���م���ان  ال��ه��دف، 

�سبحانه،  وط��ري��ق��ه  ب��ذات��ه 

التعاليم  بتلك  وال��ت��م�����ّس��ك 

التي بّثها هوؤلء الأنبياء بين 

تعالى:  ق��ال  ولهذا  النا�س. 

����ْل����َن����اَك ����َس���اِه���ًدا  �������ا اأَْر�����سَ {اإِنَّ

ًرا َوَنِذيًرا * ِلُتوؤِْمُنوا  َوُمَب�سِّ

ُروُه  ���وِل���ِه َوُت����َع����زِّ ِ َوَر����سُ ِب�����اللَّ

ُب��ْك��َرًة  َوُت�َسبُِّحوُه  ���ُروُه  َوُت���َوقِّ

 �  8 �����ي�����اًل} )ال��ف��ت��ح:  َواأَ������سِ

الأح���زاب  ���س��ورة  وف���ي   .)9
��ا  {اإِنَّ تعالى:  يقول  المباركة 

ًرا  َوُمَب�سِّ ���َس��اِه��ًدا  اأَْر���َس��ْل��َن��اَك 
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اب��ُت��ل��ي��ت بتلك  وب�����س��ب��ب ع����دم الإي����م����ان 

الإيمان  المختلفة.  الحياتية  ال�سقاءات 

العمل  يتبعه  الذي   � الأنبياء  وطريق  باهلل 

الرت��ق��اء  لأج��ل  لي�س   � الإلهية  بالتعاليم 

هو  ثماره  اأهم  كان  واإن  فح�سب  المعنوي 

ذلك الرتقاء المعنوي والتكامل الإن�ساني 

والأخالقي؛ لأن الدنيا مزرعة الآخرة، بل 

الدنيا  الحياة  في  التحرك  خالل  من  اإنه 

يمكن لالإن�سان اأن يقطع المدارج والمعارج 

تقع  المادية  الحياة  ف��اإن  لهذا  ويتكامل. 

الطريق  فهذا  باهلل.  الإيمان  نطاق  �سمن 

بل  فح�سب،  المعنوية  ال�سعادة  ي�سمن  ل 

ال�سعادة المادية اأي�سًا، ويمّكن النا�س من 

الح�سول على كل الأ�سياء التي يحتاجونها 

َق��اُم��واْ  اأَ ��ُه��ْم  نَّ اأَ {َوَل��ْو  في حياتهم المادية، 

ن  اإَِليِهم مِّ اأُن���ِزَل  ن��ِج��ي��َل َوَم��ا  ��ْوَراَة َوالإِ ال��تَّ

���ِه���ْم لأَك���ُل���واْ ِم���ن َف���ْوِق���ِه���ْم َوِم����ن َت��ْح��ِت  بِّ رَّ

اأَْرُجِلِهم} )المائدة: 66(. فلو اأقيم الدين 

المجتمع  في  الإ�سالمية  بالتعاليم  وُعمل 

الرفاهية  حيث  من  �سي�سلون  النا�س  فاإن 

اأي �سيء من حاجاتهم  اإلى حيث ل يبقى 

غير متوفر.

وم����ن ح��ي��ث ال����س���ت���ق���رار ال��م��ع��ن��وي 

والطماأنينة  ب��الأم��ن  وال�سعور  وال��روح��ي 

القراآن:  يقول  اأي�سًا،  الإي��م��ان  دور  يبرز 

ِبيٌن  ِ ُن��وٌر َوِك��َت��اٌب مُّ ��َن اللهّ {َق��ْد َج��اءُك��م مِّ

�ُسُبَل  َواَنُه  ِر�سْ َبَع  اتَّ َمِن   ُ اللهّ ِبِه  َيْهِدي   *
فالقراآن   ،)16  �  15 )المائدة:  اَلِم}  ال�سَّ

والطماأنينة  ال�سالم  ط��رق  الب�سر  يعّلم 

الذي  الطريق  ه��ذا  الروحية،  وال�سالمة 

اإلى الطماأنينة الروحية؛  الإن�سانية  يو�سل 

العالم  يفتقده  ال��ذي  ال�سيء  ذل��ك  وه��و 

ويوؤدي اإلى حال الغليان.

* العن�سر الأ�سا�ص الإيمان
هناك التطور المادي والتطور التقني 

في  الموجودة  الطائلة  والثروات  والعلمي 

اأو  طماأنينة  توجد  ل  ولكن  المجتمعات 

العن�سر  هذا  قّلة  ب�سبب  فهذا  ا�ستقرار. 

الأ�سا�س في حياة الب�سر الذي هو عبارة عن 

الإيمان. فهذه ق�سية اأ�سا�س ينبغي التوجه 

اإذا  الكريم.  القراآن  من  بال�ستفادة  اإليها 

� اأنا واأنتم وكل واحد منا و�سائر  كنا نريد 

�سبابنا وكل الأجيال الآتية � تاأمين م�ستقبل 

فاأ�سا�س  واأبنائنا،  ولأنف�سنا  لبلدنا  �سعيد 

التحّرك في النظام الإ�سالمي هو الإيمان 

الذي يجب اأن نحققه لي�س فقط في القلب 

جميع  وف��ي  الخطط  وف��ي  العمل  ف��ي  ب��ل 

التحركات.

* خطاب القائد{ في تجمع زوار وجيران الحرم الر�سوي المطهر.

الهوام�ص
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ُوِلَد كميل بن زياد النخعي )ر�ص( في اليمن قبل الهجرة النبوّية 

النبوية  الحياة  من  »اأدرك  فيه:  الإ�سابة  �ساحب  قال  �سنين.  بعّدة 

ثماني ع�سرة �سنة، �سهد �سفين مع علي، وكان �سريفًا مطاعًا ثقة«. 

باليمن.  المعروفة  القبائل  من  اأكبر  واحدة  هي  )ر�ص(  قبيلته 

مت هذه القبيلة �سخ�سيات عزيزة لالإ�سالم، فمالك  الأ�ستر، وهالل  قدَّ

بن نافع، و�سوادة بن عام، وغيرهم كّلهم من قبيلة كميل بن زياد. وقد 

�سكن معظم اأفراد هذه القبيلة بعد الإِ�سالم في الكوفة. 

اأمير  اأ�سحاب  خّل�ص  التابعين،  وم��ن  من  زي��اد  بن  كميل  يعتبر 

الموؤمنين Q، وعّده ال�سيخ المفيد من ال�ّسابقين المقّربين من اأمير 

 .
)1(

 Q الموؤمنين

كميل... 

ْدٌر اأُْوِدَع ِعْلمًا �صَ
ال�سيخ عبا�ص ر�سيد 
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�سل�سلة من المواعظ والِحَكم، على م�سمع 

من الحا�سرين  لي�ستفيدوا منه.  

ولُكَميل في نف�س الإمام منزلٌة خا�سة، 

وقد ظهرت في منا�سبات عّدة، منها:

المنا�سبة الأولى

يا كميل..

اأن��ه ق��ال: »اأخ��ذ  ع��ن كميل ب��ن زي��اد 

فاأخرجني   Q الموؤمنين  اأمير  بيدي 

جل�س  اأ�سحرنا  فلما  الجبان  ناحية  اإلى 

قال  ثم  ال�سعداء،  فتنف�س 

Q: يا كميل بن زياد اإّن 

فخيرها  اأوعية  القلوب  هذه 

ما  عني  فاحفظ  اأوع��اه��ا، 

مات  كميل  ي��ا  ل��ك...  اأق��ول 

خ��زان ال��م��ال وه��م اأح��ي��اء، 

م���ا بقي  ب���اق���ون  وال��ع��ل��م��اء 

مفقودة،  اأعيانهم  ال��ده��ر، 

واأم���ث���ال���ه���م ف����ي ال��ق��ل��وب 

Q من حوارّيي الأمير *
ومّما ل �سك فيه اأّن قرب ُكَميل بن زياد 

من الإمام علي Q في معظم الأوقات 

 ،Q جعله من م�ساهير حوارّيي الإمام

اإذ كان اأمير الموؤمنين ُيف�سي اإلى �ساحبه 

هذا، المالزم له، والدائر في فلكه، بما في 

نف�سه من �سوؤون و�سجون، وبما ت�سطرم به 

جوانحه. ولي�س كلُّ ما ُيعلم ُيقال!...

ك���ان ك��م��ي��ل ع��ل��ى م�����س��ت��وى رف��ي��ع من 

والف�سيلة،  والمعرفة  العلم 

م��ع زه��د، وع��ب��ادة، وحيطة 

في  �سّيما  ل  م����وره 
ُ
اأ ك��ّل   في 

كثير  وك��ان  ودي��ن��ه،  عقيدته 

 Q علي  لالإِمام  ال�سوؤال 

 ف���ي ���س��ّت��ى الأم�������ور، وك���ان 

عنها  يجيبه   Q الإِم���ام 

ويهتّم بها، ول �سّيما باأ�سئلته 

�سمن  وال��ف��ق��ه��ّي��ة   العلمّية 

ب�ن  ك��ميل  قرب 

زي���اد م��ن الإم���ام 

ع��لّيQ ج�عل��ه 

م���ن م�����ص��اه��ي��ر 

Qحواريي الإمام
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لعلمًا  ههنا  اإن  اآه  اآه  ق��ال:  ثم  م��وج��ودة. 

اإلى  بيده  واأ�سار  اأ�سبت له حملة،  لو  جمًا 

اأ�سبت  ق��د  بلى  األلهم  ق��ال:  ث��م  ���س��دره، 

يموت  كذلك  عليه...  م��اأم��ون  غير  لقنًا 

تخلو  ل  بلى  األلهم  حامليه،  بموت  العلم 

ظاهرًا  اإم��ا  بحجة  هلل  قائم  من  الأر���س 

تبطل  لئال  م��غ��م��ورًا  خائفًا  اأو  م�سهورًا 

حجج اهلل وبّيناته. وكم ذا؟ واأين اأولئك؟ 

واهلل هم الأقّلون عددًا والأعظمون قْدرًا، 

حتى  وب��ّي��ن��ات��ه  حجَجه  بهم  اهلل  يحفظ 

اهلل  خلفاء  اأولئك  نظراءهم...  يودعوها 

�سوقًا  اآه  اآٍه  اإلى دينه  والدعاة  اأر�سه،  في 

اإذا  ولك،  لي  اهلل  واأ�ستغفر  روؤيتهم،  اإلى 

   .
)2(

فقم« �سئت 

المنا�سبة الثانية

اأو دعاء كميل   Q دعاء الخ�سر 

)ر�ص(

يقول ُكَميل )ر�س(:

»ك���ن���ت ج��ال�����س��ًا م���ع م�����ولي اأم��ي��ر 

م�سجد  في  عليه  اهلل  �سلوات  الموؤمنين 

جماعة  وم��ع��ه  الب�سرة، 

م����ن اأ����س���ح���اب���ه، ف��ق��ال 

قول  معنى  م��ا  بع�سهم: 

{ِف���ي���َه���ا  وج����ّل:  ع���ّز  اهلل 

ُي��ْف��َرُق ُك���لُّ اأَْم����ٍر َح��ِك��ي��ٍم} 

)الدخان: 4(؟ 

ليلة  هي   :Q قال 

�سعبان...  م��ن  الّن�سف 

ُيحييها،  ع��ب��ٍد  م��ن  وم���ا 

الخ�سر  ب��دع��اء  وي��دع��و 

Q اإّل ا�سُتِجيب له.

فقال  لياًل،  طرْقُته  ان�سرف،  فلّما 

يا  قلت:  كميل؟!  يا  بك  جاء  ما   :Q

 ،Q الخ�سر  دعاء  الموؤمنين،  اأمير 

حفظت  اإذا  ك��م��ي��ل!..  ي��ا  اجل�س  ف��ق��ال: 

اأو  ليلة جمعٍة،  كّل  به  فاْدُع  الدعاء،  هذا 

في ال�سهر مّرًة، اأو في ال�سنة مّرة، اأو في 

ر، وُترَزق، ولن  عمرك مّرًة، ُتْكَف، وُتن�سَ

اأوَجَب لك طوُل  َتعَدم المغفرة. يا ُكَميل! 

�ساألَت.  بما  لك  نجود  اأن  لنا،  ال�سحبة 

التي  برحمتك  اأ�ساألك  اإني  اللهم  اكتب: 

 .
)3(

�سيء... كل  و�سعت 

اأيدينا  بين  واإذا  يكتب،  ُكَميل  وطفق 

كميل«  »دعاء  ب�  وا�سُتِهر  الذي عمَّ  الدعاء 

وبه تمتلئ الكتب التي تتناول هذا الجانب 

من العبادة.

Q ل َيَدع  وهكذا كان الإمام علّي 

ُكَميل  �سدر  فيها  واأودع  اإّل  تمّر  منا�سبًة 

علمًا!

المنا�سبة الثالثة

و�سية الإمام Q لكميل )ر�ص(

وع���ن ���س��ع��ي��د ب���ن زي���د بن 

بن  كميل  »لقيت  ق��ال:  اأرط���اة 

اأمير  ف�سل  عن  و�ساألته  زي��اد 

طالب  اأب��ي  بن  علي  الموؤمنين 

اأخ���ب���رك  األ  ف���ق���ال:   Q

هي  يومًا  بها  اأو�ساني  بو�سية 

فيها؟  وما  الدنيا  من  لك  خير 

فقلت: بلى فقال: اأو�ساني يومًا 

فقال لي: يا كميل بن زياد �سّم 

كل يوم با�سم اهلل ول حول ول 

قوة اإل باهلل وتوّكل على اهلل.... 

كان كميل يكتب 

عليه  يملي  والإمام 

 Qبدع��اء الخ�صر

ب���:  ا�صته��ر  حت��ى 

دعاء كميل، ن�صبة 

اإلى كميل بن زياد
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اأّدب��ه اهلل عّز   Pاإنَّ ر�سول اهلل يا كميل 

الموؤمنين  اأوؤّدب  واأن���ا  اأّدب��ن��ي  وه��و  وج��ّل 

من  ما  كميل  يا  المكرمين.  الأدب  واأورث 

علم اإّل واأنا اأفتحه وما من �سّر اإّل والقائم

بع�سها من  ذرّية  كميل  يا  يختمه.   Q

بع�س واهلل �سميع عليم... يا كميل ل تاأخذ 

حركة  من  ما  كميل  يا  مّنا.   تكن  عّنا  اإّل 

 .
)4(

معرفة...« اإلى  فيها  محتاج  واأنت  اإّل 

يقارب  ما  لكميل  الو�سية  ت�ستمر  وهكذا 

الّثماني �سفحات فيها من المعاني القّيمة 

ما ل ي�سع المقام اأن نذكره كّله.

* الجهاد والحكم 
وّل��ى  فقد  ال��ح��ك��م،  �سعيد  على  اأّم���ا 

َهْيت  مدينة  على  كمياًل   Q الإم����اُم 

اأو�ساه �سّيُده  في العراق، فحكم فيها كما 

.Pب�ُسّنة اهلل ور�سوله

ال��ت��ي خا�سها  ال��ح��روب  اإح���دى  وف��ي 

التي  ال�سام  اأه��ل  خيل  مواجهة  في  كميل 

بالد  اإلى  معاوية  من  باأمر  متوجهة  كانت 

الجزيرة � كما ورد في كتاب الفتوح � وقعت 

الهزيمة على اأهل ال�سام فُقتل منهم ب�سر 

كثير، فوّلوا الأدبار منهزمين نحو ال�سام. 

فقال كميل بن زياد لأ�سحابه: ل تتبعوهم 

فقد اأنكينا فيهم، واإن تبعناهم فلعلهم اأن 

يرجعوا علينا، ول ندري كيف يكون الأمر.. 

وبلغ ذلك علّيًا Q فكتب اإلى كميل بن 

ال��ذي ي�سنع  بعد: فالحمد هلل  اأّم��ا  زي��اد: 

للمرء كيف ي�ساء، وينزل الن�سر على من 

ونعم  رّبنا  المولى  فنعم  �ساء،  اإذا  ي�ساء 

للم�سلمين  النظر  اأح�سنت  وقد  الن�سير، 

بك  ظّني  كان  وقديمًا  اإمامك،  ون�سحت 

ذلك فُجزيت والع�سابة التي نه�سَت بهم 

اإلى حرب عدّوك خير ما ُجزي ال�سابرون 

غ��زوًة  ت��غ��زوّن  ل  فانظر  وال��م��ج��اه��دون، 

بعد  خطوة  ع��دّوك  ح��رب  اإل��ى  تجلوّن  ول 

اهلل  كفانا  ذلك،  في  ت�ستاأذنني  حّتى  هذا 
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واإّياك تظاهر الظالمين، اإّنه عزيز حكيم، 

.
)5(

وال�سالم عليك ورحمة اهلل وبركاته...

* �سهادته
ك���ان ُك��َم��ي��ل ق���د اأن���ب���اأه م����وله اأم��ي��ر 

الموؤمنين Q باأّن فتى بني ثقيف � اأي 

الحجاج � �سيقتله...

�سار  الكوفة،  على  الَحّجاُج  وّلي  ولّما 

ويالحق  طاغية،  جّبار  بط�س  بها  يبط�س 

ويهدر  و�سيعَته،   Q الإم��ام  اأ�سحاَب 

دماءهم. عندها تخّفى ُكَميل ولم ُيعَثر له 

المال  قطع  اإل��ى  الحّجاج  فعَمد  اأث��ر!  على 

والُموؤن عن اأهل بيته واأقاربه كاّفة، كو�سيلة 

ُكَميل  ي�ستطع  لم  عندها  عليه،  لل�سغط 

من  لذويه  �ُسّبب  ما  على  �سبرًا  )ر���س( 

بالٍء و�سيق، فاأقدم على الحّجاج قائاًل:

»اأنا �سيخ كبير قد نفد عمري ل ينبغي 

فدفع  فخرج  عطياتهم،  قومي  اأح��رم  اأن 

لقد  ل��ه:  ق��ال  راآه  فلما  الحجاج  اإل��ى  بيده 

كنت اأحب اأن اأجد عليك �سبياًل، فقال له 

تهدم  ول  اأنيابك  علي  ت�سرف  ل  كميل: 

مثل  اإل  عمري  م��ن  بقي  م��ا  ف��واهلل  علي، 

اأنت قا�س، فاإن  كوا�سل الغبار، فاق�س ما 

ولقد  الح�ساب،  القتل  وبعد  اهلل،  الموعد 

اأخبرني اأمير الموؤمنينQ اأنك قاتلي، 

اإذًا، فقال  فقال له لحجاج: الحجة عليك 

له كميل: ذاك اإن كان الق�ساء اإليك، قال: 

 ،
)6(

عنقه« ِربت  ف�سُ عنقه  ا�سربوا  بلى... 

فُقتل �سابرًا  محت�سبًا. 

* مدفنه
في   � ال�سالم  وادي  في  )ر���س(  ُدف��ن 

النجف الأ�سرف � مجمع اأرواح الموؤمنين، 

وحيث يرتفع م�سجد )حّنانة( يقابله َكثيٌب 

د  �ُسيِّ الكثيب  الثوبة(، وعلى  ب� )تّل  يعرف 

للموؤمنين  م���زارًا  ي�سّم  ال���ذي  ريح  ال�سّ

ومثّبتين  عهدًا  دين  مجدِّ َيوؤُّمونه،  الذين 

اأذهَب اهلُل  النبّوة، الذين  ولًء، لأهل بيت 

رهم تطهيرًا! عنهم الرج�َس وطهَّ

الخت�سا�س، ال�سيخ المفيد، �س 6.( 1)

نهج البالغة، ال�سريف الر�سي، ج 4، �س 35.( 2)

اإقبال الأعمال، ابن طاوو�س، ج 3، �س 331.( 3)

بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 74، �س 266.( 4)

كتاب الفتوح، اأحمد بن اأعثم الكوفي، ج 4، �س 228.( 5)

الإر�ساد، ال�سيخ المفيد، ج 1، �س 327.( 6)

الهوام�ص
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 متى وكيف اأختار 

�صي الجامعي؟ تخ�صّ

 من يختار لي 

�صي الجامعي؟ تخ�صّ

 معًا.. 

لمعرفة قدراتهم

تقرير عن المركز الإ�صالمي 

للتوجيه والتعليم العالي

تائهون 

في اختيارات الم�صتقبل
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ل  الطريق  غير  على  كال�سائر  ب�سيرة  غير  على  »العامل 

.
)1(

يزيده �سرعة ال�سير اإل بعدًا«

 Qال�سادق الإم��ام  عن  المروي  الحديث  هذا  ينطبق 

ب�سكل دقيق على الحياة الأكاديمية للطالب الثانوي اإذ يتحتم 

مهنته  وبالتالي  الجامعي  ه  تخ�س�سّ اختيار  يح�سن  اأن  عليه 

الم�ستقبلّية. واأّي خلٍل في ذلك �ستكون عواقبه وخيمة على 

م�ستقبله وحياته كّلها حيث ل يزيده الخو�ص في الخيارات 

المهنّية الخاطئة اإل المزيد من التخّبط والترّدد.  

م��ت��ى وك���ي���ف اأخ���ت���ار 

�صي الجامعي تخ�صُّ
دانيال علي علوية*
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* مفترق طرق
عندما يعبر التلميذ من مرحلة 

درا����س���ّي���ة اإل�����ى  اأخ�����رى، ت��ك��ون 

خياراته وا�سحة ومحدودة في 

اإل  للتعليم،  الأول��ى  الحلقات 

لتتو�سع  تدريّجيًا  تت�سّعب  اأّنها 

مع التقّدم في ال�سنوات الدرا�سّية  

الأعلى لت�سل اإلى اأوجها عند انتهاء 

المرحلة  وب��داي��ة  ال��ث��ان��وّي��ة  المرحلة 

الجامعّية. فهذه النقلة بين المرحلتين الثانوّية 

لأنها  الأكاديّمية،  الطالب  حياة  في  الأخطر  ُتعتبر  والجامعّية 

اأمام مفترق طرق متعّددة، واأّي خيار �سيتخذه الطالب   ت�سعه 

وبالتالي  المهني  م�ستقبله  كامل  على  �سيوؤثر  اللحظه  هذه  في 

برامج  اأهمّية  يف�ّسر  ما  المقبلة،  حياته  م�سارات  كاّفة  على 

التوجيه المهني المرافقة للتلميذ خالل مرحلته الثانوية. 

* التوجيه مفقود!
المهني هو برنامج توعوي ودليل معلوماتي يقّدم  التوجيه 

ل�سلوك  الثانوي  الطالب  يحتاجها  التي  ال�سرورّية  المعطيات 

�سي محّدد يوؤّدي به اإلى مهنة متوافقة تمامًا مع  طريق تخ�سّ

م  قدراته الّذاتّية وميوله ال�ّسخ�سّية. هذا البرنامج يمكن اأن ُيقدَّ

للّتلميذ على �سكل جرعات مرحلّية مدمجة بالمنهاج الّدرا�سي، 

من خالل معلِّمين خبراء، اأو من خالل برنامج م�ستقّل وممنهج 

م ب�سكٍل رديف خالل المرحلة الثانوّية من قبل جهات  بذاته ُيقدَّ

الّتربوي  للواقع  نظرنا  واإذا  الغاية.  لهذه  ومدربة  �سة  متخ�سّ

من  ال�سابقين  ال�ّسكَلين  ِكال  اأّن  لالأ�سف  نجد  فاإّننا  الّلبناني 

طر الأكاديمّية لمعظم تالمذة المرحلة 
ُ
الّتوجيه مفقود من الأ

ك�ساد  من  عديدة  ظواهر  يف�ّسر  ما  وهذا  لبنان،  في  الثانوية 

من  المت�سّربين  كثرة  اأو  العمل،  عن  العاطلين  المتخّرجين 

الجامعي  الخت�سا�س  توافق  ع��دم  ب�سبب  الجامعي  الّتعليم 

مع تطّلعاتهم وميولهم الّذاتية. هذا الخلل ي�سرب بالعمق في 

�سريحة ال�سباب الأكثر اأهمية واإنتاجية في المجتمعات النامية، 

كالمجتمع اللبناني على �سبيل المثال.
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* التوجيه المهني
اإذا  نا�سجة  ث��م��ارًا  يعطي  اأن  المهني  للتوجيه  يمكن  ل 

حتى  اأو  الثانوّية  المرحلة  نهاية  عند  التالمذة  توجيه  حاولنا 

المهنية  الختيارات  لأّن  الثانوي،  الّثالث  ف  ال�سّ بداية  عند 

تعتمد على ما يجنيه التلميذ من معارف وتح�سيل علمي خالل 

المرحلة الثانوية برّمتها، وعليه يجب اأن تبداأ اإ�سارات الّتوعية 

ف الّثانوي الأّول على الأقل وتتدّرج  التوجيهّية للّتلميذ منذ ال�سّ

هذه الإ�سارات �سعودًا مع تقّدمه في المرحلة الثانوية ليتمّكن 

في نهايتها من اّتخاذ القرار المنا�سب والمتوافق مع القدرات 

ال�سخ�سّية والميول الّذاتية للطالب.

* نحو مجتمع متوازن
لعّله من اأعظم ِنعم الخالق عّز وجّل على الإن�سان اأن خلق 

حّد  اإلى  متفاوتة  وميوًل  وقدرات  و�سخ�سّيات  للب�سر طبائع 

التكامل، لتعزيز اإنتاج مجتمعات متوازنة على �سعيد توظيف 

كاّفة الطاقات والإمكانيات لتنمية الجماعات الإن�سانية. اإذ 

ل يمكن اأن ي�ستمّر المجتمع اإذا ما قام جميع اأفراده بلعب 

فرد  كّل  اأن  يعني  وهذا  المهن.  نف�س  ومار�سوا  ال��دور  نف�س 

دور  عن  مختلفًا  دورًا  يلعب  اأن  منه  مطلوب  المجتمع  في 

ي�سعنا  وهذا   مهنة محددة،  ممار�سة  الآخرين، من خالل 

توؤ�ّس�س  التي  والعوامل  ال�سروط  عن  البحث  وج��وب  اأم��ام 

عبر  المجتمع  في  له  الأف�سل  ال��ّدور  باّتجاه  الفرد  لتوجيه 

المهنة الأن�سب اّلتي يجب اأن يمار�سها. 

المهنة،  اختيار  في  حاكمان  اأ�سا�سان  عامالن  هناك 

عن  )الباحث  الفرد  من  النابع  الذاتي  اأو  الداخلي  العامل 

ففي  الجتماعّية.  البيئة  وهو  اآخر خارجي  وعامل  المهنة( 

كان  المجتمعات،  في  الِمهن  اختيار  اأنماط  على  �سريعة  جولة 

تحديد  في  الأب��رز  ال��ّدور  يلعب  ال�سابق  في  الخارجي  العامل 

اختيارات الأفراد للمهن من خالل منظومة العائلة مثاًل، حيث 

يتحّتم على الولد اأن يرث مهنة اأبيه دون اأن تتاح له اأّية فر�سة 

لالختيار، اإل اأن العقود الأخيرة �سهدت العديد من الدرا�سات 

التي غّلبت حاكمّية العامل الذاتي على تفعيل الختيار لتحقيق 

الختيارات المهنية 

م��ا  عل��ى  تعتم��د 

التلمي���ذ  ي�ج�ني���ه 

مع�����ارف  م�����ن 

علم��ي  وتح�صي��ل 

خ����الل المرحل����ة 

الثانوي����ة برّمته��ا
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المزيد من الدافعّية وال�ستقاللّية.

* مقيا�ص »هولند«
مقيا�س  اإل���ى  ن��ت��ّط��رق  اأن  يمكن  الخ��ت��ب��ارات  ه���ذه  م��ن 

عن  عبارة  هي  فقرة  ع�سرة  اأرب��ع  على  يحتوي  »هولند«الذي 

مهنة  ا�سم  عن  عبارة  منها  فقرة  وكل  ومحددة  مختلفة  مهن 

محدد ويطلب من الفرد الخا�سع لالختبار اأن 

محددة،  مهن  من  ل  يف�سّ ما  يختار 

كلمة  ح��ول  دائ���رة  بو�سع 

مهنة  ل��ك��ل  )اأم���ي���ل( 

وبو�سع  لها  يف�سّ

كلمة  حول  دائرة 

لكل  اأم��ي��ل(  )ل 

وكذلك  يف�سلها،  ل  مهنة 

اأو )ل  يمار�سها  اأن  )ي�ستطيع(  التي  للمهن  بالن�سبة  الأمر 

ي�ستطيع(. اأما الختبارات التي و�سعها هولند فهي: قائمة 

.SDST واختبار الموجه الذاتي VPI التف�سيالت المهنية

واأو�سح هولند اأنه يوجد داخل كل مجال مهني م�ستويات 

مختلفة يمكن اللتحاق بها وتكون مبنية على م�ستوى قرار 

الفرد وتقييمه لذاته.

اإل��ى  رئي�س  ب�سكٍل  اأ���س��ار  ق��د  ه��ولن��د  مقيا�س  اأن  كما 

الميول  وهما:  المهنة  لختيار  اأ�سا�َسْين  داخليين  معياَرين 

اإل��ى  اأق��ل  ب��درج��ة  واأل��م��ح  ال�سّخ�سية،  وال��ق��درات  ال��ّذات��ي��ة 

العوامل الخارجّية المرتبطة بالبيئة والمجتمع. فقد اعتبر 

نتمّكن  لكي  فقط  المهنة  نحو  الوجداني  الميل  يكفي  ل  اأّنه 

القدرات  نمتلك  اأن  من  اأي�سًا  لنا  بد  فال  ممار�ستها،  من 

ذلك.  من  لنتمّكن  والحركّية  والمعرفّية  الفكرية  والإمكانيات 

اإلى العتماد  وهذا ما دفع هولند في تحديد اختباره المهني 

لتحديد  اأ�سا�َسْين  كدعامَتين  معًا  وال��ق��درات  الميول  على 

التوّجهات المهنّية. 

بالإ�سافة اإلى القدرات والميول التي طرحها هولند ل ُبّد 

من اأن ناأخذ بالعتبار الفر�س المتاحة لتعّلم واحتراف المهنة، 

يوج��د داخ��ل كل 

مج�����ال مهن�����ي 

مختلفة  م�صتويات 

يمكن اللتحاق بها 

على  مبنية  وتكون 

م�صتوى قرار الفرد 

لذات����ه وتقيي�م��ه 
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فالح�سول على الفر�سة الأن�َسب، التي تمّكن الطالب من متابعة 

درا�سته، تعتبر اأي�سًا من العوامل المهّمة في تحديد الختيارات 

التعليم  فر�س  اأف�سل  ي�ستغل  اأن  عليه  الطالب  لأّن  المهنّية، 

المتاحة وباأقّل قدٍر ممكن من الخ�سارة المادّية والمعنوية.   

اأما العامل الأخير فيكون في  المعلومات الأ�سا�س التي تبّين 

كاّفة تفا�سيل وتحّديات وم�ساكل واإيجابّيات المهنة، فلكلِّ مهنة 

الأخرى،  عن  تختلف  ومخاطر  وتحدّيات  وظ��روٌف  خ�سائ�س 

معها  تاأقلمه  ومدى  الجوانب  كافة هذه  يعي  اأن  الطالب  وعلى 

يتّطلب  المهن  فبع�س  و�سغوطها،  اأعبائها  تحمل  على  وقدرته 

يتطلب  وبع�سها  معينًا،  فكرّيًا  تركيزًا  اأو  عالية،  بدنية  قدرات 

�سريعة،  ق���رارات  ات��خ��اذ  توجب  حرجة  م��واق��ف  م��ع  التعامل 

يتطلب  وبع�سها  قا�ٍس،  بيئي  محيط  في  للعمل  تدفع  واأخ��رى 

�سروطًا  �سحية �سعبة اأو  ظروفًا  اجتماعية دقيقة..   

* اختيار الجامعة
عليه  الم�ستقبّلية  للمهنة  التلميذ  تحديد  بعد 

اأن يح�سن اختيار الموؤ�س�سة الجامعية التي توؤهله 

علمّيًا واأكاديمّيًا  وقانونّيًا لممار�ستها، ول يكمن 

دور الجامعة فقط في تاأمين المتون الدرا�سية 

المنا�سبة لتعلم المهنة واإتقانها، بل يجب على 

ومدى  القانوني  البعد  اإلى  ينتبه  اأن  التلميذ 

الحكومّية  القوانين  مع  الجامعة  مطابقة 

الأم��ر  وه��ذا  الجامعي،  بالتعليم  المعنّية 

اختيار  معايير  ف��ي  ه��ام��ة  مكانة  يحتلُّ 

اإل��ى  تطّرقنا  اإن  �سّيما  ول  ال��ج��ام��ع��ة، 

من  للكثير  المترّدي  الأكاديمي  الواقع 

موؤ�ّس�سات الّتعليم الجامعي في لبنان. 

المعايير  م��ن  ال��ع��دي��د  ي��ب��رز  وعليه 

��روري��ة لخ��ت��ي��ار  وال�������س���روط ال�����سّ
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الإخت�سا�س الجامعي ومنها:     

داخليًا  بها  ومعترفًا  مرّخ�سة  الجامعة  تكون  اأن   �1
)وزارة التربية( وخارجيًا )الجامعات في دول العالم(. 

2� اأن يكون الخت�سا�س الذي يدر�سه الطالب ُمْعَترفًا 
ة،  به اأي�سًا ومرّخ�سًا من قبل الجهات الحكومّية المخت�سّ

اإذ ل يكفي اأن تكون الجامعة مرّخ�سة بذاتها، بل يجب 

هذا  ت��دّر���س  وال��ت��ي  للجامعة  التابعة  الكلّية  ت��ك��ون  اأن 

الجامعات  بع�س  لأّن  اأي�سًا.  هي  مرخ�سة  الخت�سا�س 

كان يعمد اإلى تدري�س اخت�سا�سات جديدة قبل الح�سول 

على الترخي�س المنا�سب.

3� اأن يراعى في اختيار الجامعة معايير الجودة في التعليم 
عند  و�سهرتها  الجامعة  و�سيت  الراقي،  الأكاديمي  والم�ستوى 

اأ�سحاب العمل، لأن �سوق العمل يعتمد على اختيار الخريجين 

بح�سب ت�سنيف جامعاتهم. 

4� اأن يبداأ بتحديد المهنة قبل اختيار الجامعة، ومن بعدها 
يبحث عن الجامعة المتوافقة مع  خياراته المهنية.  

5� اأن يراعى في اختيار الجامعة حجم اأق�ساطها ومدى 
خلل  اأّي  لأّن  الدرا�سة،  �سنوات  ت�سديدها طوال  على  قدرته 

درا�سته  متابعة  من  الطالب  �سيحرم  الأق�ساط  ت�سديد  في 

بالإ�سافة اإلى �سياع ال�سنوات ال�سابقة، فال�سهادة الجامّعية 

كافة  واجتياز  والمواد  المتون  كل  اكتمال  عند  اإل  ُتعطى  ل 

المتحانات. 

الجغرافي  ُبْعدها  الجامعة  اختيار  ف��ي  ي��راع��ى  اأن   �6
الموا�سالت  لم�ساكل  تجّنبًا  الطالب  �سكن  عن  المنا�سب 

وتكاليف النتقال وال�سكن وغيرها من العوائق التي تحّد من 

تقّدم الطالب الأكاديمي.  

اأن يتم الربط  اأن��ه يجب  اإل��ى  واأخ��ي��رًا، ل بّد من الإ���س��ارة 

في اختيار المهنة ب�سوق العمل وحجم المتخرجين �سنويًا من 

في  المتف�سية  والبطالة  المتخرجين  لك�ساد  تجنبًا  الجامعات 

اأو�ساط ال�سباب الجامعيين.

* باحث ومر�سد في مجال التوجيه المهني.
الكافي، الكليني، ج 1، �س 43.( 1)

الهوام�ص

تك��ون  اأن  يج��ب   

مرخ�صة  الجامع��ة 

وم�ع�ت�رف����ًا به���ا 

37داخلي���ًا وخ��ارجي��ًا
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بمتابعتهم  والمتفاخرون  الثانوية،  ب�سهاداتهم  المتباهون  هم 

العلم  عالم  في  التائهون  الحائرون  اأنف�سهم  اأي�ساً  وه��م  الجامعية، 

والمعرفة، يريدون هذا الخت�سا�س.. بل ذاك.. بل كليهما! بع�سهم 

ا�سطرهّ  وبع�سهم  عنه،  �سمع  اخت�سا�ٍس  في  التجربة  غمار  يخو�س 

التحقوا  واآخرون  باخت�سا�ٍس لأ�سباب متعددة،  اللتحاق  اإلى  مجبراً 

باأ�سدقائهم، وغيرهم �سارع اإلى درا�سة اخت�سا�س يالئم قدراته...

��ان��وي��ة، ي��خ��و���س��ون م��ع��ت��رك��ات  ي��ج��و ال��م��رح��ل��ة ال��ثهّ ه��ك��ذا ه���م خ��رهّ

عة، منهم من ينجح رغم كل الظروف،  الخت�سا�سات الجامعيهّة المتنوهّ

بع�سهم الآخر ف�سل فذهب نحو خياراٍت اأخرى. 

م��ن يخت��ار لي
الجامع��ي؟ �ص��ي  تخ�صُّ

حتقيق: زهراء عودة
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* ل حرية في الختيار
ن�سبًة  اأن  اإل����ى  را����س���ات  ال���دِّ ت�����س��ي��ر 

دخول  على  المقدمين  الطلبة  من  كبيرًة 

اختيار  ب��ح��ّري��ة  يتمّتعون  ل  ال��ج��ام��ع��ات 

اخت�سا�ساتهم الجامعّية، وهو ما ينعك�س 

والمهني  الأكاديمي  م�ستقبلهم  على  �سلبًا 

والجتماعي، وبالنتيجة على تقّدم وتطّور 

المجتمع.

من  ال��ع��دي��د  ه���ن���اك  اأّن  ف����ت 
ّ

وال����ال

الأ���س��ب��اب ال��ت��ي ت��ح��ّد م��ن ق���درة الّطالب 

بحرّية،  الجامعي  �سه  تخ�سّ اختيار  على 

فهناك اأوًل القيود مفرو�سة من قبل الأهل 

اللتحاق  اأبنائهم  على  يفر�سون  اّل��ذي��ن 

الحر�س على  باخت�سا�سات معّينة بحّجة 

مراكز  في  روؤيتهم  اأجل  ومن  م�ستقبلهم، 

مراعاة  دون  مميزة،  ومجتمعّية  وظيفّية 

طموحاتهم وُقُدراتهم. 

م�سكلة  اأي�����س��ًا  وه��ن��اك 

ت��ت��ل��ّخ�����س ب�����س��ع��ف ال�����ّدور 

ال���م���ن���وط ب��ال��م��در���س��ة في 

عن  ف�ساًل  الّطالب،  توجيه 

بع�س  تلعبه  ال��ذي  الُق�سور 

الموؤ�ّس�سات اّلتي يعّول عليها 

�سوق  احتياجات  تو�سيح  في 

ال��ع��م��ل وم��ت��ط��ّل��ب��ات��ه، وت��ع��ّد 

في  ت�سهم  ع��وام��ل  جميعها 

ال�سعور  م��ن  ح��ال��ة  اإ���س��ف��اء 

لدى  ال��روؤي��ا  و�سعف  ال���س��ت��ق��رار،  ب��ع��دم 

الّطالب.

وحرّية  والميول  الإجبار  بين   *
الختيار

يحلم الّطالب بمهٍن ومراكز اجتماعية 

اإل��ى  درا���س��ت��ه  خ��الل  م��ن  وي�سعى  كثيرة 

تحقيقها، ولكن مع انتهاء المرحلة الثانوية 

وت�سعبها،  الخت�سا�سات  تنوع  في  ُيفاجاأ 

وكثيرًا ما ت�سطدم اأهواوؤه واأحالمه بعوالم 

من الحيرة وانعدام القدرة على الختيار.

ت��وؤك��د ف��اط��م��ة )ت��ت��اب��ع درا����س���ة طب 

لم  اأنها  العربية(،  الجامعة  في  الأ�سنان 

اأجل  من  اإّل  تتعّلمه  ولم  يومًا  الطّب  تحّب 

»الدكتورة«  ب�  يناديها  ك��ان  ال��ذي  والدها 

األعابًا  لها  يبتاع  وكان  �سغيرة،  كانت  منذ 

عبارة عن اأدوات طبية. وت�سيف: »وهكذا 

اأملك  لم  الثانوية  المرحلة  اأنهيت  عندما 

�سغط  اأم���ام  الخيار  ح��ري��ة 

والدي الذي يرى اأنني وريث 

واأدوات����ه  ل��ع��ي��ادت��ه  منا�سب 

فاطمة  وت��ع��ت��ب��ر  ال��ط��ب��ي��ة«. 

درا����س���ة  ف���ي  ن��ج��اح��ه��ا  اأّن 

محبتها  ع��ن  ي��ن��ّم  ل  ال��ط��ب 

يعود  اإّن��م��ا  ل��الخ��ت�����س��ا���س، 

ل��ج��ه��ده��ا ف���ي ال���درا����س���ة، 

واح��ت��رام��ه��ا ل��ق��راٍر اّت��خ��ذه 

ذريعة  تحت  وال��ده��ا،  عنها 

ف��ي  نج������اح�ه��ا 

درا�ص��ة الط����ب ل 

ين��ّم ع��ن محبته��ا 

لالخت�صا�س، واإّنم�ا 

لحترامه��ا لق����راٍر 

اّتخذه عنها والدها
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هي  ال��م��در���ص��ة 

الأّول  ال����مي��دان 

من  يتطّلع  ال��ذي 

على  الّطالب  خالله 

الخ��ت�����ص��ا���ص��ات 

الج��امعّية ومركز 

الأ�صا�صي  الف�ص��ل 

لك���ت�������ص���اف 

وق�درات��ه مي��وله 

�سمان م�ستقبلها.

وف����ي ال��م��ق��ل��ب الآخ����ر، 

درا�سة  في  �سامي  ق  ُيوفَّ لم 

ال��ح��ق��وق، ال��ت��ي األ��زم��ه بها 

وال�����ده ب��ح��ج��ة اأن����ه ك����ان ل 

ي����زال ���س��غ��ي��رًا، وي�����س��ي��ف: 

�سنتين  اأه��ل��ي  اأ���س��اع  »ل��ق��د 

ب�سبب  ����س���دًى  ع��م��ري  م���ن 

اإ����س���راره���م ع��ل��ى خ��و���س��ي 

اأّن��ه��م  م��ج��ال ال��ح��ق��وق، كما 

الختيار  حّرية  مّني  �سلبوا 

ولّذته. واليوم وبعد اأن ف�سلت 

في هذا الخت�سا�س تركوني 

كلية  نحو  فتوّجهت  و�ساأني، 

اخت�سا�س  فيها  لأدر����س  الأع��م��ال  اإدارة 

حلمت  لطالما  ال��ذي  الم�سرفية  العلوم 

بالعمل في مجاله«.

* خيار خاطئ
الآباء لخت�سا�سات  اختيار  كان  واإذا 

ح��ّرّي��ات��ه��م  ي��ك��ّب��ل  ق��ي��دًا  ي�سّكل  اأب��ن��ائ��ه��م 

طموحاتهم،  م��ع  يتوافق  ول  التعليمّية، 

ف��ك��ث��ي��رًا م���ا ت���ك���ون خ����ي����ارات الأب���ن���اء 

ذلك  ويعود  �سائبة،  غير  ما  باخت�سا�ٍس 

اإلى اأ�سباٍب متعددة، منها غياب التوجيه، 

الكافية  القدرات  توفر  عدم  اكت�ساف  اأو 

في الطالب لالإبداع في المجال الدرا�سي 

المختار.

)المجازة  حنان  الطالبة  اأكدت  فقد 

اأنها  والم�سموع(،  المرئي  الإع��الم  في 

اأن  اأدركت  تخرجت  عندما 

�سائبًا،  ي��ك��ن  ل��م  خ��ي��اره��ا 

وال�����س��ب��ب ي��ع��ود اإل���ى ع��دم 

وتعتبر  عمل.  فر�سة  وجود 

حنان اأن الم�سوؤول عن �سوء 

التوجيه  »فقدان  اختيارها 

ومن  المدر�سة   من  الكافي 

��ة  ال��م��وؤ���س�����س��ات ال��م��خ��ت�����سَّ

العمل«.  �سوق  يتطلبه  بما 

بي  عاد  »لو  قائلًة�:  وتكمل 

الزمن اإلى الوراء، لخترت 

النف�س  ع��ل��م  اخ��ت�����س��ا���س 

ن���ظ���رًا ل��ط��ل��ب��ه ف���ي ���س��وق 

المالي  ول��ل��م��ردود  العمل، 

يوؤّمنه«. الذي  الوفير 

وب���ع���ي���دًا ع����ن اخ����ت����ي����ارات الأه������ل، 

تجد  ال��ح��رة،  ال�سخ�سية  والخ��ت��ي��ارات 

ب��ع�����س ال���ط���الب ي���ت���اأث���رون ب��خ��ي��ارات 

زمالئهم، فيماثلونهم في الخيار، اإما حبًا  

بتقليدهم، اأو حر�سًا منهم على المحافظة 

على ال�سداقة معهم.

على  اأ�سفها  منى  تبدي  المقابل  في 

ب�سبب  اأ�ساعتها  التي  الدرا�سّية  ال�سنة 

ت��اأّث��رًا  ال��ع��ل��وم الج��ت��م��اع��ي��ة  دخ���ول كلية 

منت�سف  »ف��ي  قائلة:  اآم��ن��ة،  ب�سديقتها 

اكت�سفت  الأّول  الجامعي  الّدرا�سي  العام 

عندها  يالئمني،  ل  الخت�سا�س  هذا  اأّن 

ال�سنة  ف��ي  والتحقت  الجامعة،  غ���ادرت 

التالية بكلية اإدارة الأعمال«.
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تالمذتها  لكاّفة  المهني  التوجيه  برنامج 

بالتعاون  وذل���ك  ال��ث��ان��وي��ة  المرحلة  ف��ي 

والتعليم  للتوجيه  الإ�سالمي  المركز  مع 

ال��ع��ال��ي. وف���ي ل��ق��اء م��ع م��دي��ر ال��ّث��ان��وي��ة 

»ي��ت��ّم  ل��ن��ا:  ق���ال  اأح��م��د ق�سير  الأ���س��ت��اذ 

تخ�سي�س اأكثر من 10 ور�س تدريب �سنويًا 

ال�سّف  اإلى  العا�سر  ال�سّف  من  للتالمذة 

ذوي  م��ن  م��دّرب��ون  وي��ق��وم  ع�سر،  الثاني 

وعر�س  ال�ّسروحات  بتقديم  الخت�سا�س 

الخت�سا�سات  ع��ن  المختلفة  التجارب 

العديد  اإج���راء  اإل��ى  بالإ�سافة  الجامعية 

ت�ساعد  التي  والخ��ت��ب��ارات  التمارين  من 

التلميذ على معرفة ما يختزنه من قدرات 

اإليه  يتطّلع  لما  منا�سبته  ومدى  واإمكانات 

من اخت�سا�س«.

م���ع  با�ستم���رار  المدر�س���ة  وتتوا�س���ل 

والمعاه���د  الجامع���ات  م���ن  مجموع���ٍة 

يق���ول  ح�سبم���ا  وت�ست�سيفه���ا،  الجامعي���ة 

الأ�ست���اذ ق�سير وي�سي���ف: »تتم ا�ست�سافة 

مجموع���ة م���ن الجامع���ات والمعاه���د في 

المدر�س���ة لتعريف التالم���ذة اإلى تفا�سيل 

واآليات اللتحاق  المتاح���ة  الخت�سا�سات 

به���ا، كم���ا يح�س���ر تالمذتن���ا ف���ي �سّف���ي 

الح���ادي ع�س���ر والثان���ي ع�س���ر المعار�س 

* خيار منا�سب
على  الحائزة  �سارة،  ر  تعبِّ جهتها  من 

الجامعة  م��ن  اإع��الن��ي  ت�سميم  اإج����ازة 

م��الءم��ة  م���دى  ع��ن  ال��دول��ّي��ة،  اللبنانية 

»اإنَّ  وميولها،  لقدراتها  الجامعي  خيارها 

هذا الخت�سا�س يجاري طموحاتي، ويعّبر 

وفي  بها،  اأتمّتع  التي  الر�سم  موهبة  عن 

الوقت عينه يلّبي حاجة �سوق العمل«.

وفي هذا الإطار، لم تندم اأني�سة اأبدًا 

في اختيار التمري�س اأ�سوًة بزميلتها رندا، 

بحجٍر  ع�سفورين  �سربت  »لقد  وتقول: 

واحد، اإذ نجحت في درا�ستي، وفي الوقت 

الطفولة  �سديقة  �سحبة  اأخ�سر  لم  عينه 

لة لدّي«. المف�سّ

)مدار�ص  المدر�سي  التوجيه   *
المهدي|(

الميدان  ه��ي  ال��م��در���س��ة  ك��ان��ت  واإذا 

اإلى  الأّول الذي يتطّلع من خالله الّطالب 

الخت�سا�سات الجامعّية المتاحة، ومركز 

الف�سل الأ�سا�س لكت�ساف ميوله وقدراته 

على  المدار�س  بع�س  خطت  فقد  مبكرًا، 

ه���ذا ال����درب م��ن ال��ت��وج��ي��ه. ع��ل��ى �سبيل 

المثال بداأت ثانوّية المهدي| )�ساهد( 

م��ن��ذ م��ا ي��ق��ارب الأرب����ع ���س��ن��وات بتوفير 
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الّثانوي���ة الت���ي تق���ام  بح�س���ور مندوب���ي 

الجامع���ات المختلف���ة وتوف���ر كّم���ًا كبيرًا 

م���ن المعلوم���ات والّتفا�سيل ح���ول الخيار 

الجامعي الأمثل لكل تلميذ«.

الأه��ل  �سغط  بمو�سوع  يتعّلق  وفيما 

يقول  ال��ج��ام��ع��ي،  ال��ت��وّج��ه  تحديد  لجهة 

اإلى  »بالإ�سافة  ق�سير:  اأحمد  الأ�ستاذ 

يعي�سه  ال��ذي  والّنف�سي  الّذهني  غط  ال�سّ

المتحانات  من  بقلقه  والمرتبط  الّطالب 

اّت��خ��اذ  ف��ي  وت����رّدده  جهة  م��ن  الر�سمية 

خياره الجامعي المنا�سب لل�سنة التعليمية 

تحديد  في  الأه��ل  �سغط  يبرز  الأخ��ي��رة، 

اأهمية  تظهر  ولذلك  الجامعي،  التوّجه 

التوجيه المهني الم�سبق لم�ساعدة التلميذ 

على اتخاذ القرار المنا�سب. ومما ل �سك 

الإط��ار  ه��ذا  في  مهم  الأه��ل  دور  اأّن  فيه 

معرفٍة  من  يملكونه  ما  على  بناًء  وذل��ك 

يقت�سر  ولكن  العملية،  خبراتهم  ولتراكم 

دوره����م ع��ل��ى ال��م�����س��اع��دة ول��ي�����س ات��خ��اذ 

القرار وهذا ما ت�سعى اإليه المدر�سة، عبر 

الّلقاءات مع الأهل لإي�ساحه«.    

وت�سويب  ال���ق���درات  اخ��ت��ب��ار   *
الخيارات 

ج��دواه  وم��دى  التوجيه  لأهمّية  نظرًا 

والعملي،  الّدرا�سي  الميدان  في  وفعالّيته 

ن�سطت بع�س الجمعّيات باتجاه المدار�س 

لمعرفة  المت�سوقين  الّطالب  نهم  لت�سبع 

الخ��ت�����س��ا���س��ات ال��ج��ام��ع��ي��ة ال��م��ت��ن��ّوع��ة، 

ولتوجيههم نحو الخت�سا�سات التي تالئم 

قدراتهم الذهنية وميولهم.

ول���ك���ن ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا ت���ت���ف���اوت م���ا بين 

متعاونة  المدر�سة  كانت  فكلما  المدار�س، 

م�ساحة  اأعطت  كلما  للمو�سوع  ومتقّبلة 

بعملها  تقوم  للمراكز كي  الوقت  اأكبر من 

على اأكمل وجه.     

الخت�سا�ص  اختيار  م�ساكل   *
الجامعي 

التربوية  ال�سوؤون  في  الباحث  ي�سّلط 

ومدير برنامج التقوية في مركز ال�سادق

وء  ال�سّ �سعيتو،  اهلل  عبد  الأ�ستاذ   Q

على الم�ساكل وال�سغوطات اّلتي قد تواجه 
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وبرنامج  التقوية  ب��رن��ام��ج  منها  حديثة 

الندوات  اإلى  بالإ�سافة  المتميز،  الّطالب 

والور�س والّلقاءات العلمّية التي ت�سّب في 

خدمة هذا الهدف«. 

�سعيتو  اهلل  ع��ب��د  الأ����س���ت���اذ  وي���دع���و 

الكافية حول  الّثقافة  اإلى تح�سيل  الّطلبة 

اأكثر،  ويعطوا  يبدعوا  كي  الخت�سا�سات، 

لهم  يكفل  م��ا  ومهنتهم،  درا���س��ت��ه��م  ف��ي 

ب�سكل  مجتمعهم  لخدمة  زًا  متميِّ موقعًا 

خا�س واأّمتهم ب�سكٍل عام.

الطالب عند اإنهاء المرحلة المدر�سية. 

عوبات المتعّلقة باختيار  ويعتبر اأن ال�سّ

عبارة  هي  للّطالب  الجامعي  الخت�سا�س 

عند  ب���داأت  ع��ّدة  لم�ساكل  تراكمات  ع��ن 

الطالب في المرحلة المدر�سّية والثانوّية، 

وم��ن��ه��ا: ع����دم ع��ل��م��ه ب��الخ��ت�����س��ا���س��ات 

التي  والتفّرعات  الجامعات،  المتوّفرة في 

تت�سّعب منها هذه الخت�سا�سات، ومجال 

وما  العليا،  ال��ّدرا���س��ات  ف��ي  �س  التخ�سّ

اللتحاق  من  الخت�سا�سات  هذه  تمّكنه 

ب�سوق العمل.

اختيار  الأهل في قرار  تدّخل  اأما عن 

الأ�ستاذ  ياأخذ  فال  الجامعي  الخت�سا�س 

الجانب  م��ن  المو�سوع  �سعيتو  اهلل  عبد 

نتيجة  ذل��ك  لهم  يبرر  بل  فقط،  ال�سلبي 

خوفهم وحبهم في اأغلب الأحيان. 

في  الّتقوية  لبرنامج  مديرًا  وب�سفته 

ي�سرح  العلمية،   Qال�سادق جمعية 

على  الجمعية  في  »نعمل  �سعيتو:  الأ�ستاذ 

علمية  اخت�سا�سات  نحو  الطالب  توجيه 

الأ�ستاذ عبد الل �سعيتو
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معًا.. لمعرفة قدراتهم
تقرير عن المركز الإ�سالمي للتوجيه والتعليم العالي

اإعداد: فاطمة خ�ساب دروي�ص 

يعتبر التوجيه المهني اليوم حاجة اأ�سا�سًا للفرد ت�ساعده 

المهنة  اختيار  وعلى  والمهن  الخت�سا�سات  اإلى  التعرف  في 

التي تتوافق وميوله وقدراته، وكذلك ت�ساعده على التعرف 

من  الم�ستقبلية  ومتطلباتها  الآنية  العمل  �سوق  حاجات  على 

جهة اأخرى وعلى تقديم معلومات حول الخت�سا�سات والمهن 

المهني  والتعليم  العام  التعليم  في  الدرا�سية  والإم��ك��ان��ات 

ربط  اإلى  اأ�سف  التدريب،  ومراكز  العالي  والتعليم  والتقني 

هذه المعلومات بالو�سع الحا�سر والم�ستقبلي ل�سوق العمل. 

فكيف  المهني  للتوجيه  العام  المفهوم  هو  هذا  كان  واإذا 

يتبلور واقعه في لبنان؟
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ر�صال��ة  تتمح�����ور 

المركز حول طلب 

العلم لكل من اأراد 

ولم يجد ل��ه �صبياًل 

على �صعيد الحاجة 

والمعرفّية المادّية 

* م�سكلة حقيقية
باخت�سار، يعاني لبنان م�سكلة حقيقية في مجال  التوجيه 

الموؤ�س�سات  اأغ��ل��ب  اأن  ذل��ك  المهني، 

ب�سطحية  تتعاطى  والتربوية  التعليمية 

م���ع ال��م��و���س��وع وي��ن�����س��ّب اه��ت��م��ام��ه��ا 

بعد  واأم��ا  الطالب.  نجاح  على  الأ�سا�س 

ال�ساب  الكرة في ملعب  النجاح فت�سبح 

الذي يحمل ال�سهادة في يده ويبداأ رحلة 

البحث عن عمل ولو باأدنى الموا�سفات. 

المهني  التوجيه  يعتبر  المبداأ  حيث  من 

وموؤ�س�سات  وزارات  عدة  م�سوؤولية  من 

معنّية بالتربية والتعليم و�سوق العمل في 

والّتعليم  الّتربية  وزارة  اأبرزها  لبنان، 

العمل،  وزارة  والّتقني،  المهني  الّتعليم  وزارة  العالي، 

عن  وموؤ�س�ساتها  الدولة  ر  تق�سّ عندما  ولكن،  وغيرها.. 

المدني  المجتمع  جمعيات  تت�سدى  واج��ب��ات��ه��ا،  ت��اأدي��ة 

هذا  وفي  الم�سوؤولية.  وتحّمل  الغياب  لتعوي�س  والأهلي 

والتعليم  للتوجيه  الإ�سالمي  المركز  ا�سم  يبرز  الإط��ار، 

التوجيهية  وخ��دم��ات��ه  بتقديماته  ر���س��م  ال���ذي  ال��ع��ال��ي 

اإلى  للتعرف  التائقين  الطالب  لآلف  اأمل  بريق  المتنوعة 

الجامعية. الخت�سا�سات 

* التعّلم للجميع.. والأ�س�ص اإ�سالمية
جمعية  هو  العالي  والتعليم  للتوجيه  الإ�سالمي  المركز 

المهني  التوجيه  في  �سة  متخ�سّ تربوية،  اجتماعية  خيرية 

لطاّلب  الّتربوية  الخدمات  وتقديم  الّتربوي  والإر���س��اد 

النهو�س  لتحقيق   1994 العام  في  تاأ�ّس�س  العالي.  الّتعليم 

التربوي في المجتمع، انطالقًا من اللتزام بالقيم الإ�سالمّية 

لدعم  �سبياًل  وال�سفافّية  الم�سداقّية  وم��ن  وعماًل،  اأ�سلوبًا 

الفئات الم�ست�سعفة اجتماعيًا والمتفوقة علميًا. 

تتمحور ر�سالة المركز حول طلب العلم لكّل من اأراد ولم 

لآفاق  والمعرفّية  المادية  الحاجة  �سعيد  على  �سبياًل  له  يجد 

الّتعليم العالي واخت�سا�ساته الجامعّية. وتعّبر ت�سمية المركز 
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عن روح الجمعّية وجوهرها اّلتي تنطلق من التعاليم الإ�سالمّية 

ال�سمحاء.

* اأهداف وروؤى
تتمحور اأهداف المركز حول عّدة نقاط، اأبرزها: 

والمهنّية  والعلمّية  والأدبّية  الثقافّية  بال�سوؤون  الهتمام   �1

للطالب الجامعيين.

2� الهتمام ب�سوؤون الّتربية والتعليم للطالب الجامعيين.

التربوي  والإر���س��اد  المهني  التوجيه  ببرامج  الهتمام   �3

لكافة المراحل التعليمية.

الجامعيين  للطالب  والقرو�س  الدرا�سية  المنح  اإعطاء   �4

وتوجيههم في اإتمام درا�ستهم وفي اإيجاد فر�س عمل لهم.

5� اإعطاء التوجيهات وتقديم المعلومات العلمية في مختلف 

�ساته. مجالت التعليم العالي وفروعه واأق�سامه وتخ�سّ

والندوات  الموؤتمرات  وعقد  العامة  المكتبات  اإن�ساء   �6

هذه  في  والمخت�سين  للطالب  والدرا�سية  التربوية  والحلقات 

ال�سوؤون.

الأب��ح��اث  ون�����س��ر  وال��م��ح��ا���س��رات  ال��م��ع��ار���س  تنظيم   �7

والدرا�سات وجمع المعلومات حول ق�سايا التعليم العالي.

* الخدمات
والتعليم  للتوجيه  الإ�سالمي  المركز  ع��ام  مدير  يتحدث 

م�ستقبل  على  القلق  من  بكثير  زلزلي  علي  المهند�س  العالي 

والحرمان  عبة  ال�سّ القت�سادية  الأو���س��اع  ظل  في  الطالب 

الجتماعي الذي يعاني منه جزء كبير من اللبنانيين، وي�سير 

والإر���س��اد  بالتوجيه  الخا�سة  والبرامج  المناهج  �سعف  اإل��ى 

الجمعّية، منذ انطالقتها،  الذي دفع  الأمر  والتربوي،  المهني 

اجتماعي  تربوي  باأ�سلوب  الواقع  هذا  لتح�سين  الت�سّدي  اإلى 

التي  والإر�سادّية  التوجيهّية  البرامج  من  �سل�سلة  عبر  �سليم، 

يتّم تنفيذها من خالل طرق وو�سائل نا�سطة وبرامج خدمات 

تربوية تخت�ّس بم�ساعدات مادّية.

وتهدف برامج الجمعّية اإلى م�ساعدة الّطلبة على اكت�ساف 

وال�سلوكّية  الجتماعّية  ومهاراتهم  ُقُدراتهم  وتنمية  طاقاتهم 

التي  المنا�سبة  الخت�سا�سات  نحو  لل�سير  الُمبكر  وتوجيههم 

المهند�س ال�سيد علي زلزلي
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توؤّهلهم لدخول �سوق العمل.

كما تقوم الجمعّية بتاأمين خدماتها المتنوعة بالتعاون 

الأهلية وذوي الخت�سا�س والمتطوعين.  الموؤ�س�سات  مع 

من  التربوية  للعملية  الأ�سا�س  العنا�سر  مع  وتت�سارك 

الأهل والموؤ�ّس�سات الّتربوية والّتعليمّية لتحقيق الأهداف 

المرجوة. 

* برامج تربوية وتوجيهية
تتنوع خدمات الجمعية 

بين تربوية وتوجيهية. 

الخدمات  ب��رام��ج   �1

التربوية:

القرو�س  ب��رن��ام��ج   � اأ 

المي�سرة »ب�سّقيه طويل الأجل وق�سير الأجل«.

)ي�سمل  الجامعية  والمنح  الح�سومات  برنامج   � ب 

مجموعة من الجامعات الخا�سة اللبنانية(.

في  الجامعات  )ي�سمل  العامة  الّت�سهيالت  برنامج   � ج 

لبنان والخارج(.

2� برامج الخدمات التوجيهية:

التوجيهي  )البرنامج  المهني  والإر���س��اد  التوجيه   � اأ 

المدر�سي، لقاءات عامة(.

حول  تدريبية  )ور���س  التربوي  والإر���س��اد  التوجيه   � ب 

المهارات التعليمية والحياتية(.

)دليل  والمهني  التربوي  التوجيه  واأدوات  و�سائل   � ج 

الجامعات، دليل المهن، �سفحة الإنترنت...(.

د � تدريب وتاأهيل الخريجين اإلى �سوق العمل )ور�س عمل(.

* التوجيه عملّية متكاملة
تب���داأ عملّية الّتوجيه من المراحل الّدرا�سّية الأولى وت�ستمّر 

م���ع الطالب حّت���ى نهاي���ات المرحل���ة الجامعّي���ة، لترافقه بعد 

دخ���ول �سوق العمل، ولكن تتخذ في كل مرحلة اأ�سكاًل واأ�ساليب 

وو�سائل تتنا�س���ب والمرحلة الدرا�سّي���ة والعمرية: في المراحل 

الأول���ى تاأخذ اأ�س���كال الأن�سط���ة ال�سفّية للتع���رف اإلى مختلف 

القطاع���ات المهنّية، عمليات اإك�ساب المتعلمين مهارات اتخاذ 

ت���ه���دف ب��رام��ج 

ال��ج��م��ع��ّي��ة اإل���ى 

الّطلبة  م�ص��اع�دة 

ع��ل����ى اكت�صاف 

لل�صير  طاقات���ه�م 

الخت�صا�صات  نحو 

ال���م���ن���ا����ص���ب���ة
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الق���رار المهني المنا�سب. وفي المراحل 

الجامعية، تبداأ عملية فتح اآفاق الطالب 

على مج���الت العمل والّدرا�س���ات العليا 

وتزويدهم بمهارات �سوق العمل والتعّلم 

الذات���ي الم�ستمر. وعلى الرغ���م من اأّن 

الطال���ب  ي�سّكل مح���ور عملّي���ة التوجيه 

باعتباره �ساحب العالقة باّتخاذ القرار 

المهن���ي، اإّل اأّن هن���اك عنا�س���ر اأخ���رى 

تلع���ب دورًا جّدي���ًا ف���ي ه���ذه العملّي���ة. 

ل���ذا، ف���اإّن برنام���ج الّتوجي���ه المدر�سي 

ي�سم���ل بالإ�سافة اإل���ى الّطالب، الأه���ل والمعّلمين والمر�سدين 

كاّلً م���ن جهت���ه، باعتبارهم ركن���ًا اأ�سا�سًا في  تحفي���ز المتعّلم 

لبن���اء طموٍح علمٍي ومهن���ي، وم�ساعدته في اكت�س���اف اإمكاناته 

العلمي���ة ومهاراته ال�سخ�سي���ة، بالإ�سافة اإل���ى مالحظة القيم 

الجتماعية.

تتنوع تقنيات التوجيه لت�سمل الآتي: 

1� المقابلة الفردية المبا�سرة مع الطالب. 
2� المقابلة الجماعية التي تاأخذ �سكل الندوة اأو المحا�سرة 

اأو ور�سة عمل. 

3� ا�ستخدام الختبارات وعرو�س ال� Power Point  واأفالم 
الفيديو والم�ستندات والوثائق المكتوبة ومجموعة من الدلئل 

)دليل الجامعات، ودليل المهن(.

* معايير اختيار المهنة والخت�سا�ص
من ال�سروري جدًا ربط ميول الطالب ورغباتهم ال�سخ�سّية 

ذلك  اإل��ى  اإ�سافة  درا�سته،  الَمْنوي  بالخت�سا�س  والمهنّية 

العلمية لتح�سيلهم الدرا�سي وهو ما ي�ساعد  مقاربة القدرات 

على ربط الخت�سا�س بحاجات �سوق العمل. ويوؤكد ال�سيد علي 

بالخت�سا�س  المعنّية  الجامعات  معرفة  �سرورة  على  زلزلي 

ومالءمة و�سع الأهل المادي والموقع الجغرافي لإقامة الطالب 

مع الجامعة اإ�سافة اإلى مالءمة المهنة التي �سي�سغلها ال�ساب 

فيما بعد مع القيم الجتماعّية والثقافّية لبيئته.

1� دليل الجامعات
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يفتقر معظم الطالب اإلى المعلومات الأ�سا�س حول المهن، 

باإن�ساء  م�سبوقة  غير  مبادرة  الإ�سالمي  المركز  اتخذ  لذلك 

بنك معلومات حول المهن تّم تعميمها عبر �سفحة النترنت، 

بالإ�سافة اإلى اأقرا�س مدمجة توّزع على الطالب بعد تطبيق 

البرنامج التوجيهي. وقد و�سع في الدليل كل ما هو �سروري 

نوع  المطلوبة،  والقدرات  والمهارات  المهام  المهنة:  حول 

ال�سخ�سّية المهنّية، طبيعة العمل في المهنة، اإلخ....

2� التقويم الم�ستمر
التقويمي  العمل  اأهمية  على  زلزلي  علي  ال�سيد  يوؤّكد 

يقوم  المركز  يجعل  مما  تربوي،  برنامج  لكل  والتطويري 

على  ب��ن��اًء  ال��الزم��ة  ال��ت��ع��دي��الت  ب��اإدخ��ال  �سنوي  وب�سكل 

والمر�سدين  ال��ط��الب  م��ن  م��رف��وع��ة  ون��م��اذج  ا���س��ت��م��ارات 

في  التوجيهي  البرنامج  تنفذ  التي  التربوية  والإدارات 

الدوائر  مع  بالتن�سيق  المركز  »يقوم  وي�سرح:  موؤ�س�ساتها 

الإر���س��اد،  م�سلحة  خا�سًة  التربية،  وزارة  في  المخت�سة 

ف�ساًل عن عديد من اإدارات المدار�س الر�سمية والخا�سة، 

في  الخا�سة  الجامعات  مع  الدائم  التوا�سل  ذلك  اإلى  ُي�ساف 

هذا  للطالب.  نقدمها  وح�سومات  منح  لتح�سيل  �سعيًا  لبنان 

في  المركز  اأن�سطة  لإنجاح  البلديات  بع�س  التعاون  وي�سمل 

المناطق المختلفة«.

و�سنوية  متنوعة  اإع��الم��ي��ة  محطات  الإ���س��الم��ي  للمركز 

تخدم اأهدافه ومنها الإفطار الذي ي�سارك فيه عدد كبير من 

الجامعات في لبنان اإ�سافة اإلى قطاعات مهنّية مختلفة ت�ساعد 

الطالب على اختيار اخت�سا�سه الجامعي والمعر�س التوجيهي 

العمل  ور���س  من  العديد  اإل��ى  بالإ�سافة  التوجيهي  والموؤتمر 

م���ن ال�����ص��روري 

ميول  رب��ط  ج���دًا 

الطالب ورغب�اتهم 

ال�����ص��خ�����ص��ّي��ة 

وال���م���ه���ن���ّي���ة 

ب��الخ��ت�����ص��ا���س 

ال�َمْن��وي درا�ص��ته
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المتخ�س�سة للمعلمين والطالب.

* الأهل والم�سوؤولية 
وف��ي ال��خ��ت��ام يتوجه م��دي��ر ع��ام ال��م��رك��ز الإ���س��الم��ي 

بالقول:  الأه��ل  اإل��ى  زلزلي  علي  ال�سيد  والتعليم  للتوجيه 

المهنية.  اأبنائكم  الموؤثرة في خيارات  العوامل  اأهم  »اأنتم 

قد تخطئون في بع�س الأحيان فينعك�س ذلك على م�ستقبل 

اأبنائكم وبالتالي م�ستقبل المجتمع ككل. لذا فلنتعاون معًا 

بناء  بمعزل عن طموحاتنا،  اأبنائنا  وقدرات  ميول  لقراءة 

لت�سبح  وتاأهيلها  تدريبها  يمكن  مهارات  من  يمتلكون  لما 

ملكة لديهم«.

* موقع المركز على الإنترنت
من  ممكن  ع��دد  اأكبر  مع  التوا�سل  على  منه  حر�سًا 

التكنولوجي  للّتطور  ومواكبًة  الّتربوي  بال�ّساأن  المهتّمين 

بموقعه  خا�سًا  اهتمامًا  الإ�سالمي  المركز  يوّلي  والعلمي 

www.orientation94.org فهو يتمّيز  على �سبكة الإنترنت 

خدمات  الموقع  ي��ق��ّدم  كما  التربوية  المعلومات  ب��وف��رة 

توجيهية هامة وتربوّية منها اختبارات، ودليل الجامعات، 

والمهن، وكيفية الح�سول على قرو�س، كما يت�سّمن الموقع 

مكتبة الكترونّية ومكتبة ال� )multi media( التي تت�سمن 

مقابالت اإذاعّية وتلفزيونية حول مو�سوع الّتوجيه المهني.

* لتعميم التجربة
باخت�سار، ا�ستطاع المركز الإ�سالمي للتوجيه والتعليم 

م�ستوى  على  وم��ه��ّم��ة  ج��ّي��دة  خ��ط��وات  يحّقق  اأن  ال��ع��ال��ي 

م��ادة  تحويل  ف��ي  نجح  فهو  التوجيه  عمل  اآل��ّي��ات  تطوير 

اإلى ور�س عمل حقيقّية ت�سقل �سخ�سّية  التوجيه النظرّية 

الطالب وت�ساعده في اختيار الخت�سا�س الجامعي ومهنة 

الم�ستقبل. وفي هذا الإطار يوؤّكد القّيمون على المركز اأّنهم  

اإلى  لي�سوا بوارد الّتناف�س مع اأحد ولكّنهم  في �سعي دائم 

تعميم تجربة المركز ونقلها اإلى العالم العربي والإ�سالمي.

ف���ل���ن���ت���ع���اون 

م��ع��������ًا ل��ق��راءة 

م��ي��ول وق���درات 

بمع�زل  اأبن���ائن���ا 

طموح��اتنا ع����ن 
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ة الكاملة  المجموعة الق�ص�صيَّ

لل�صيدة بنت الهدى*

اأ. د. عبد املجيد زراقط

العراقيَّة  الكاتبة  موؤلَّفات  التعارف  دار  اأ�سدرت 

ثالثة  في  الهدى،  بنت  الفا�سلة  ال�سيدة  المعروفة، 

الق�س�سيَّة  »المجموعة  ع��ن��وان:  تحت  م��ج��لَّ��دات 

هي:  عماًل  ع�سر  اأح��د  على  المجّلدات  هذه  تحتوي  الكاملة«. 

»الف�سيلة تنت�سر«، »ليتني كنت اأعلم«، »امراأتان ورجل«، »�سراع 

ائعة«،  ال�سَّ »الخالة  الم�ست�سفى«،  في  »لقاء  الحياة«،  واقع  من 

»كلمة  الحقيقة«،  عن  »الباحثة  مكة«،  ت��الل  على  »ذك��ري��ات 

.»Pودعوة«، »بطولة المراأة الم�سلمة« و»المراأة مع النبي

ع�سر  الأح��د  الأعمال  اأنَّ  الثالثة  المجلَّدات  ق��راءة  تفيد 

ة ق�سيرة، لقطة، اإ�ساءة، ذكريات  ة طويلة وق�سَّ ع بين ق�سَّ تتنوَّ

في  �سهريًا،  مقالتها  تن�سر  كانت  الكاتبة  اأنَّ  ويبدو  ومقالة... 

مجلة »الأ�سواء« العراقيِّة. وهذا يعني اأنَّ العنوان الذي اختاره 

ناتها، واإنَّما على  النا�سر ل�»المجموعة« ل ي�سدق على جميع مكوِّ

ث عن بع�سها في هذه المقالة الق�سيرة. بع�ص منها، و�سوف نتحدَّ

51

م
 2

01
2 

ن
سا

�
ي
ن
/

 2
47

د 
د

ع
ل
ا



م��ن هذه  اله��دف 

الكتب، كما تقول 

»ه����و  الموؤلِّف����ة 

المفاهيم  »تج�صيد 

لوجه���ة  ����ة  العامَّ

��ة  الإ�صالميَّ النظ��ر 

الحي����اة...« ف����ي 

»كتب  ال�سحيحة  الت�سمية   *
اإ�سالمية«

وع  قة في تحديد النَّ ل يقت�سر عدم الدِّ

اإلى  اه  الكتابي على هذا الأمر، واإنَّما يتعدَّ

الق�س�سي،  وع  النَّ تحديد  في  قة  الدِّ عدم 

ث  يتحدَّ اأعلم«  كنت  »ليتني  مقدمة  ففي 

واي��ة  وال��رِّ والحكاية  ة  الق�سَّ عن  النا�سر 

كاأنَّها نوع اأدبي واحد. 

اأنواعها،  بمختلف  ة،  الق�سَّ اأنَّ  والحقُّ 

ًا جمياًل  ومنذ بداياتها كانت ول تزال، فنَّ

ه عن الإن�سان، وينطق بروؤية اإلى العالم  يرفِّ

ا الكتابة التي  كا�سفة واقعًا وموقفًا منه، اأمَّ

مغزى  ع��ن  لالإف�ساح  ال��ح��دث  ت�ستخدم 

بمعنى  فنيَّة،  ة  ق�سَّ فلي�ست  م��اأرب،  وبلوغ 

واإنَّما  الجميل،  الأدب��ي  الفن  اإلى  النتماء 

ة  ة � مقالة علميَّ ة موعظة، اأو ق�سَّ هي � ق�سَّ

ة اإلخ... ة اأو اأدبيَّ اأو اجتماعية اأو �سيا�سيَّ

وي�سدق، هنا، قول النا�سر اإنَّ ال�سيدة 

لر�سم  المنحى  هذا  انتهجت  الهدى  بنت 

� المدر�سة، في  ة  اأي الق�سَّ طريق الهدى، 

فالت�سمية   .)228/1( الإ�سالميَّة  كتبها 

ولي�ست  اإ�سالميَّة«،  »كتب  هي  ال�سحيحة 

من  الهدف  اأنَّ  ذلك  اإ�سالميَّة،  ق�س�سًا 

��ف��ة هو  ه��ذه ال��ك��ت��ب، كما ت��ق��ول ال��م��وؤلِّ

لوجهة  ة  العامَّ المفاهيم  »تج�سيد 

الحياة...،  في  الإ�سالميَّة  النظر 

التاأثير  ي��ح��دث  ل  التنظير  لأنَّ 

ال�����ذي ي��ح��دث��ه ال�����ح�����دث...«، 

ت�سيف  كما  ذلك،  على  والدليل 

الكريم  ال��ق��راآن  ه��و  ��ف��ة،  ال��م��وؤلِّ

عبر  المثل  باإعطاء  اهتم  الذي 

�سور ق�س�سيَّة من حياة الأنبياء 

عاة اإلى اهلل... )7/2 و8(. والدُّ

* الق�سة � المقالة
تفقد  المجموعة،  ه��ذه  ق�س�س  ف��ي 

هوية  وتمتلك  الق�س�سيَّة،  هويتها  الكتابة 

كتابي  ن��وع  ف��ي  ت�سنيفها  تحتِّم  اأخ���رى، 

الكتابة عرفه تاريخ  وع من  النَّ اآخر. وهذا 

الأدب الق�س�سي العربي في اأواخر القرن 

الع�سرين،  ال��ق��رن  واأوائ���ل  ع�سر  التا�سع 

ة  ي اآنذاك ت�سميات كثيرة، منها الق�سَّ و�سمِّ

الكتابات  المقالة،   � ة  الق�سَّ ال��ب��ح��ث،   �

ال��ق��راآن��ي،  الق�س�س  ���ا  اأمَّ ة.  الق�س�سيَّ

قالبًا  تتخذ  مقالة  ولي�س   ، يٌّ
فنِّ فق�س�ٌس 

ًا. ق�س�سيَّ

موقفًا  الكتابة  من  وع  النَّ هذا  فيتَّخذ 

على  ق��ادر  غير  ���ه  اأنَّ فيرى  ي،  المتلقِّ م��ن 
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اإليه  ه  المبا�سرة، فيتوجَّ الدللة غير  تبيُّن 

بالخطاب المبا�سر في ثنايا الق�سِّ ليجبره 

يكون  ي  المتلقِّ اأنَّ  ريف  والطَّ يه.  تلقِّ على 

�سفحات  فيقّلب  الغالب،  في  ذك��اًء  اأكثر 

الحدث.  ليتابع  والتعليم  والعظة  البحث 

هذه  في  ي،  المتلقِّ من  الموقف  ب��دا  وق��د 

بعدم  يكتفي  ل  وهو  وا�سحًا،  المجموعة، 

بتهم  يتَّهمه  واإنَّما  فح�سب،  بقدراته  الثقة 

د فيه هوية  عديدة، ففي الوقت الذي يحدِّ

المتلقي  ي�سف  وهدفها،  الكتابات  ه��ذه 

ه اإليه باأو�ساف غريبة؛ ولنقراأ  الذي يتوجَّ

القتبا�سات الآتية، ونتبيَّن الأمرين:

اإل  يب�سر  ل  الذي  النا�سئ  »للجيل   �1
الخاطف  البريق  اإل  يدرك  ول  الظواهر، 

واب...«  )228/1(، وابتعد عن طريق ال�سّ

.)7/1(

والف�ساد  التيه  في مجال  »تنتقل...   �2
هارة والتَّ�سامي... من خالل  اإلى عالم الطَّ

اعتمد  مقنع  باأ�سلوب  ه��ادئ��ة  مناق�سات 

المنطق والمنطق وحده...« )8/1(.

تفيد هذه القتبا�سات اأن تلك الكتابات 

م العقيدة واأحكامها في قالب ق�س�سي  تقدِّ

خالل  من  ال��ه��دى،  طريق  لتر�سم  ق،  �سيِّ

لالإقناع.  وحده  المنطق  تعتمد  مناق�سات 

ة �سوى هذا تمامًا، فالأ�سا�س فيها  والق�سَّ

والإق��ن��اع  جمياًل،  ًا  فنَّ بو�سفه  الأدب  هو 

وحدها،  الق�سِّ  ة  فنيَّ طريق  م��ن  يتاأتَّى 

ولي�س من طريق المنطق وحده.

الموؤلِّفة كانت تدرك حقيقة  اأنَّ  ويبدو 

ته  �سمَّ واإنَّما  ة،  ق�سَّ ه  ت�سمِّ فلم  تكتبه،  ما 

با�سم جديد هو »�سورة من �سور المجتمع« 

العقدي...،  المحتوى  اإب���راز  اإل��ى  تهدف 

بغية ال�سير في اإحياء جهاز اإعالمي...

قارئي   � »هذه  دد:  ال�سَّ هذا  في  تقول 

ا�سة،  ق�سَّ فل�ست  ة،  ق�سَّ لي�ست   � العزيز 

اأح��اول،  لم  ��ي  اإنِّ بل  ة...،  للق�سَّ كاتبة  ول 

ة اإل اأنَّ هذا الذي  قبل الآن، اأن اأكتب ق�سَّ

مه، اليوم، اإليك، راجية اأن ينال منك  اأقدِّ

�سورة  يكون  اأن  يعدو  ل  والقبول،  �سا  الرِّ

��ي  واإنِّ نعي�سه...  ال��ذي  المجتمع  �سور  من 

تك هذه على اإبراز  على ثقة من قدرة ق�سَّ

بين  ائر  الدَّ راع  لل�سِّ العقائدي  المحتوى 

ما  اأنَّ  غير  والرذيلة...  الف�سيلة  دعوَتي 

لفتح  اءة  بنَّ كونه محاولًة  يعدو  ل  به  قمت 

اإحياء  في  ال�سير  بغية  وتعبيده،  الطريق 

جهاز اإعالمي �سامت من اأجهزة الإعالم 

ال��ت��ي ت��واك��ب ���س��ي��رن��ا، ون��ح��ن ف��ي ب��داي��ة 

المنعطف« )12/1(.

من  �سور  اأم���ام  اأنف�سنا  نجد  وه��ك��ذا 
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ة � المقالة اأو  م في قالب الق�سَّ الحياة تقدَّ

البحث، لتنطق بقول عقدي ذي   � ة  الق�سَّ

وظيفة اإعالمية.

* �سخ�سيات ودللت
ماذج،  قد يكون، في قراءتنا لبع�س النَّ

م نماذج  ��د م��ا ن��ذه��ب اإل��ي��ه وي��ق��دِّ م��ا ي��وؤيِّ

ة  وع من الكتابة في اآن، ففي ق�سَّ لهذا النَّ

وهي   ،)219 –  9/2( تنت�سر«  »الف�سيلة 

و�ستة  م��ة  م��ق��دِّ م��ن  ت��ت��األ��ف  طويلة  ة  ق�سَّ

امراأتين  نلتقي  وخاتمة،  ف�ساًل  وع�سرين 

الأول���ى  ���س��ع��اد:  خالتها  واب��ن��ة  ن��ق��اء  هما 

من  جة  متزوِّ والثانية  لإبراهيم  مخطوبة 

�سدية،  ثنائية  المراأتان  ل  ت�سكِّ محمود. 

غير  والثانية  ملتزمة،  تقية  موؤمنة  الأولى 

فيها  الق�سِّ  م�سار  ع  يتقطَّ ة،  حرَّ ملتزمة، 

بحوارات تمتدُّ �سفحات تبحث في الحرية 

والح�سارة  وال�سعادة  ي��ن  وال��دِّ والل��ت��زام 

��ة  وال���ح���ج���اب اإل��������خ...، ف��ت��ث��ق��ل ال��ق�����سَّ

ل الكتابة من الق�سِّ اإلى  ب�»التنظير« وتتحوَّ

القول والبحث... ول يخفى دللة العنوان 

»نقاء«  ال�سم:  دلل��ة  وكذلك  المبا�سرة، 

المبا�سرة اأي�سًا.

ة اأخرى يدلُّ ا�سم �سخ�سيتها  وفي ق�سَّ

مبا�سرة، هي  دللة  »ح�سنات«  الرئي�سة 

 � ورجل«)333/1  »ام��رات��اأن  ق�سة: 

 .)416
��ة، اأي�����س��ًا،  وف��ي ه��ذه ال��ق�����سَّ

الموؤمنة  ال��م��راأة  ة  ثنائيَّ ل  تت�سكَّ

غير  وال���م���راأة  ��رة  ال��خ��يِّ ة  النقيَّ

تنت�سر  ال�����س��ري��رة.  ال��م��وؤم��ن��ة 

الأول�������ى وي���ت���مُّ ال���ت���ح���وُّل من 

ط��ري��ق��ي��ن: اأول���ه���م���ا الإق���ن���اع 

الر�سائل،  �سكل  هنا  وات��خ��ذ  المنطقي، 

والكمال  يبة  والطَّ الخير  د  تج�سِّ وثانيهما 

هارة.  والطَّ

الق�س�س  على  الكالم  هذا  وي�سدق 

ة  ق�سَّ وخ�����س��و���س��ًا  الأخ������رى،  ال��ط��وي��ل��ة 

اإذ  114(؛   �  5/3( الحقيقة«  عن  »البحث 

تتبادل  التي  الم�سلمة  غير  الفتاة  تتحول 

الحب و�ساب م�سلم اإلى الإيمان بالإ�سالم 

طويلة  محا�سرات  طريق  من  والل��ت��زام، 

يطغى  البحث  يجعل  ما  ل�سفحات،  تطول 

على العنا�سر الأخرى. 

* �سفات بارزة
الق�س�س  م��ن  ��وع  ال��نَّ ه��ذا  ف��ي  نلحظ 

�سفات بارزة تمّيزه منها:

ن�ج�����د اأنف�صن�����ا 

اأم��ام �ص���ور م��ن 

م ف��ي  الحي��اة تق��دَّ

����ة  الق�صَّ قال�����ب 

ة � � المقالة اأو الق�صَّ

ال�ب�ح�ث، لت�نط��ق 

بق��ول عق��دي ذي 

اإعالمي��ة وظيف���ة 
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بنا،  مرَّ  كما  الثنائيات  ت�سكيل  اأوًل: 

القائمة  للفروقات  كا�سف  ت�سكيل  وه��و 

بين اأنموذجين من النا�س. وهذا الت�سكيل 

اأخرى، ففي  للثنائيات نلحظه في كتابات 

الحدث  يثير  مكة«  ت��الل  على  »ذك��ري��ات 

نماذج  وم��ن  الثنائية،  وي�سكل  ��ل،  ال��ت��اأمُّ

ترى  المنزل،  من  للخروج  ت�ستعدُّ  ذل��ك، 

اأمتعة �سفرها الق�سير، فيرد اإلى الخاطر 

يحتاج  وما  الآخ��رة،  اإل��ى  الطويل  �سفرها 

ما  ر  تتذكَّ ث��مَّ   .)305/2( زاد  م��ن  اإل��ي��ه 

له،  وتح�سيرها  ال��رح��ل��ة،  د  متعهِّ طلبه 

فيرد اإلى الخاطر ما يطلبه اهلل، �سبحانه 

نوع من  الأخ��رى...، هذا  للرحلة  وتعالى، 

الكتابة يختلف عن البحث، وعن الخطاب 

ق�س�سي  �سياق  في  ��ف  وظِّ واإن  المبا�سر، 

ًا جمياًل، لكنَّ الكاتبة  ناٍم يوؤتي ق�س�سًا فنيَّ

الخطاب  اإلى  تم�سي  واإنَّما  ذلك،  تفعل  ل 

المبا�سر والبحث. 

ة  ثانياً: التحوُّل الذي يحدث لل�سخ�سيَّ

والخطاب  الأح��داث  قوامها  عوامل  بفعل 

المعرفة  ي  ت���وؤدِّ وهنا  والمعرفة،  والكتب 

ال�سخ�سية  تطوُّر  في  الفاعلة،  القوة  دور 

ونّموها وتحوُّلها. 

ال��ق��دوة  ال�سخ�سية  تج�سيد  ث��ال��ث��اً: 

��ر...  ��ق��ي، ال��خ��يِّ )ال��م��الك ال��ّط��اه��ر، ال��نَّ

ز للتحول(.  المحفِّ

راب�����ع�����اً: ه��ب��وط ال��ح��ب ال���ق���در على 

الإن�سان والمبالغة في بيان تاأثيره. 

��ك ال�����س��خ�����س��ي��ات  خ����ام���������س����اً: ت��م�����سُّ

ك  بم�سلَّمات تبدو غير مقنعة كما في تم�سُّ

ال�ساب بوعده لفتاة دبَّرت له مكيدة. 

�ساد�ساً: الو�سف الموحي بالمعنى.

هذه  ق�س�س  ف��ي  اأنَّ  ن��رى  وخ��ت��ام��اً، 

الكثير  ومقالتها  راتها  ومذكِّ المجموعة 

خ�سائ�سه،  وتبيُّن  قراءته  ي�ستاأهل  مما 

بو�سفه كتابة تمثِّل مرحلة اأولى من مراحل 

كتابة الأدب الإ�سالمي ينبغي تجاوزها.

�سرورة  هو  هنا،  ذك��ره،  ينبغي  ا  وممَّ

اإعادة  الكثيرة في حال  ت�سحيح الأخطاء 

طباعة هذه المجموعة.

* بن���ت اله���دى، المجموعة الق�س�سيَّة الكاملة، بيروت: دار التع���ارف، د. ط، د. ت، ودفعًا للتكرار، �سنكتفي بذكر رقم المجلد ورقم ال�سفحة 
بين قو�سين في نهاية القتبا�س الماأخوذ منهما.

الهوام�ص
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اإخال�س 

الطاعة
.

)1(
»ل طاعة لمخلوق في مع�سية الخالق«

اأف�سل  من  هو  الحقيقيين  وال�سعادة  الكمال  اإلى  الو�سول  لعل 

الأهداف والغايات عند الإن�سان، ومن جهة ثانية فاإن م�ساألة »حب 

الذات« من الأمور الداخلية عند الإن�سان المالزمة له والتي ل تقبل 

اأو  اأن ل يحب نف�سه  اأن نطلب من �سخ�ص  النف�سال عنه. ل يمكن 

اأن ل ي�سعى نحو �سعادته وكماله، باعتبار اأن الهم والجهد الأ�سا�ص 

المجبول عليه الإن�سان هو اأن يتمكن من اإي�سال نف�سه اإلى الكمال. 

* الغفلة عن الهدف
اأما اإقبال الأفراد على اإ�سباع غرائزهم 

وراء  وال�سعي  المحدودة  غير  الحيوانية 

ال�سعادة الدنيوية والمادية فهو في الواقع 

التي م�سدرها  الرئي�سة  اأحد ال�ستباهات 

الأ�سيلة  ال��ذات  اإدراك  على  القدرة  عدم 

والحقيقية. بالإ�سافة اإلى خطاأ هذا النوع 

من حب الذات فاإنه اأمر غير مطلوب على 

اأم��ر غير  ال��ذات  الإط���الق، لي�س لأن حب 

�سحيح، بل العك�س من ذلك اإذ يوؤدي هذا 

النوع من حب الذات اإلى الغفلة عن الذات 

الذات  حب  من  النوع  هذا  في  الحقيقية. 

فاإّن ما يجب اأن يكون اأداة وو�سيلة للح�سول 

الحقيقية،  وال�سعادة  الأب��دي  الكمال  على 

علم ذو  ع��ل��ي  ال�����س��ي��خ 

56



حيث ل فائدة لنا على الإطالق؟

* طريق الكمال الحقيقي

ي��دع��ون  ل  الحقيقيون  الم�سلحون 

تعالى،  اأوامر اهلل  اإلى ما يخالف  الإن�سان 

بل الإن�سان هو المحور الوحيد في دعوتهم، 

بتعاليمه  واللتزام  اهلل  اإلى  يدعون  حيث 

وكمال  �سعادة  فيه  لما  ذلك  وكل  واأوام��ره 

الإن�سان. الأنبياء R اأي�سًا دعوا النا�س 

قبول  اإذًا  تعالى.  اهلل  واإطاعة  عبادة  اإلى 

دعوة الأنبياء ل ت�ستلزم البتعاد عن الحق. 

اأما اأ�سحاب الأنانية والم�سالح ال�سخ�سية 

واإلى  اإليهم  الآخرين  يدعون  الذين  فهم 

طاعتهم لما في ذلك من تاأمين ل�سهواتهم 

قد  طبعًا  المادية.  واأهوائهم  وغرائزهم 

الخير  ح��ب  ه��ذه  دعوتهم  ف��ي  ي�سمرون 

ولكن  لالآخرين،  والإ���س��الح 

اأمر  اتباعهم وظهور  بمجرد 

في  ت��ع��ال��ى  ال��ح��ق  مع�سية 

التباع  هذا  اأن  يت�سح  ذلك 

ولي�س  الإن�سان  �سرر  في  هو 

والذين وقفوا  في م�سلحته، 

فاإنهم  ذواتهم  حقيقة  على 

الإن�سان  �سعادة  اأن  يدركون 

الواقعية ل تتحقق من خالل 

طاعة  عن  والبتعاد  طاعته 

الحق تعالى.

ت��ق��دم، ف��اإن طاعة اهلل  ب��ن��اًء على م��ا 

تعالى هي الطريق الوحيد لل�سمو وللكمال 

الحقيقي لالإن�سان. اأما مع�سية اهلل تعالى 

فلن تحمل معها �سوى ال�سرر والنحطاط 

وال�سقوط.

اأ�سبح هدفًا و�ساهم في الغفلة عن الهدف 

الحقيقي. اإن الت�سليم المطلق اأمام اأوامر 

وتعاليم اهلل تعالى ي�سكل الجوهر الحقيقي 

تهدف  ل  الواقع  في  وهي  الإ�سالم،  ل��روح 

ذاته  لإي�سال  الإن�سان  م�ساعدة  اإلى  �سوى 

اإلى الكمال المطلوب.

* �سعادتنا في طاعة اهلل

واهلل تعالى هو الم�سدر الوحيد للكمال 

الذي بّينه لنا في الدين المنجي على �سورة 

دي��ن الإ���س��الم وذل���ك م��ن اأج���ل هدايتنا 

هنا  من  القويم.  الطريق  اإل��ى  واإر���س��ادن��ا 

اتجاه  في  تتحرك  تعالى  اهلل  طاعة  كانت 

اأوجبه  ما  اإن  المطلوبة.  الحقيقية  المحبة 

اهلل تعالى على الإن�سان، هو ذاك الذي كان 

اللتفات اإليه والعمل به �سرطًا حقيقيًا في 

َم  كمال ذات الإن�سان، وما َحرَّ

واقعي  مانع  فهو  تعالى  اهلل 

ومن  وك��م��ال��ه.  �سموه  اأم����ام 

ورحمة  معرفة  اأن  البديهي 

ت�سور  ف��وق  ه��ي  تعالى  اهلل 

ي�سبح  فعندما  المخلوقين. 

العمل باأمر المخلوق مع�سية 

طلب  يتعار�س  وعندما   ،
َّ

هلل

فاأي  اهلل،  اأم��ر  مع  الإن�سان 

في  ي��ت��ح��رك  منهما  واح����د 

الإن�سان؟  وكمال  �سمو  اتجاه 

اللتزام  خالل  من  الكمال  اإل��ى  ن�سل  هل 

بطاعة اهلل تعالى والذي ل تعود له الطاعة 

باأي نفع، بل توؤدي اإلى �سعادتنا وم�سلحتنا؟ 

اأم ن�سل من خالل العمل باأوامر المخلوق 

هو  م�سالحه  تاأمين  �سوى  يريد  ل  ال��ذي 

اإن الت�صليم المطلق 

اأمام اأوامر وتعاليم 

اهلل تعال��ى ي�صكل 

الجوه��ر الحقيق��ي 

الإ�ص��الم ل�����روح 

 نهج البالغة )خطب الإمام عليQ(، ال�سريف الر�سي، ج4، �س41، حكمة رقم 165.( 1)
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اآداب الط�ب�ي��ب 

والممّر�س
ال�سيد �سامي خ�سرا

مهنة الطّب من المهن المحترمة ال�ّسريفة اّلتي حّث على تعّلمها الإ�سالم 

وعّدها من العلوم التي ينبغي لالإن�سان اأن يهتّم بها، ففي الّرواية عن الر�سول

.
)1(

P: »العلم علمان، علم الأديان، وعلم الأبدان«

وي�سّب علم الطّب في خدمة و�سيانة اأبدان الب�سر حيث روي عن الر�سول 

.
)2(

الأكرمP: »نعمتان مجهولتان الأمن والعافية«

ولمهنة الّطب اآداب واأخالقيات واأحكام يجدر بالّطبيب الم�سلم مراعاتها، 

حياِتهم...  واأ�سراِر  واأعرا�سهم  و�سّحتهم  الّنا�ص  باأرواح  تتعلق  اأّنها  ة  خا�سّ

وهناك ت�ساوؤلت عملية يطرحها الأطباء والممّر�سون من جهة والمر�سى 

من جهة اأخرى، نتناول الأولى الآن ونترك الثانية لحلقة م�ستقلة.
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* من اآداب الطبيب
و�سع الإ�سالم اآدابًا و�سوابط للّطبيب 

المري�س  م��ع  التعاطي  ف��ي  عليها  يرتكز 

منها: 

1� ال�سعور بالم�سوؤولية: وهو ما يدفعه 

والأخالقية  ال�سرعية  واجباته  رعاية  اإلى 

في عالج المر�سى. 

ال�سيد  ع��ن  ال�����س��ادق  الإم�����ام  روى 

�سفاء  ال��ت��ارك  »اإن  قوله:   Lالم�سيح

ل  لجارحه  �سريك  جرحه  من  المجروح 

.
)3(

محالة«

التقوى في الّطب  2� التقوى الطبية: 

والأح���ك���ام  الآداب  ج��م��ي��ع  م���راع���اة  ه��ي 

اأما  المهنة،  بهذه  المرتبطة  الإ�سالمية 

وال�سعي  المري�س  ن�سح  فهي  ترجمتها 

اأبي  بن  علي  الإم���ام  اأ���س��ار  وق��د  لعالجه. 

»م��ن  ب��ق��ول��ه:  ذل����ك  اإل�����ى   Qطالب

 .
)4(

وليجتهد« ولين�سح  اهلل  فليّتِقِ  تطبَّب 

الحدود  يراعي  بل  المري�س،  ي�ستغل  فال 

الإ�سالمية نظرًا ولم�سًا وت�سخي�سًا ون�سحًا 

الداء  ت�سخي�س  ا�ستطاع  فلو  وتوا�سعًا... 

بدون النظر يكتفي بمقدار ال�سرورة عند 

الحاجة ول يبادر اإلى النظر المحظور.

بت�سخي�س  يهتم  اأن  الطبيب  وع��ل��ى 

الداء فقد جاء في و�سية الّنبيP لأحد 

تعرف  حّتى  اأح��دًا  تداِو  »ل  قوله:  الأطّباء 

.
)5(

داءه«

اإّن  ال��م��ري�����س:  ع��ل��ى  ل  ي��ه��وهّ ل  اأن   �3

يكتب  اّل��ذي ل  ال��وِرع هو  الملتِزم  الّطبيب 

و�سفة اإذا عرف بعد الفح�س اأّن المر�س 

�سّخ�س  واإذا  دواء.  اإلى  يحتاج  ول  ب�سيط 

اأن ا�ستعمال الدواء �سروري ل يكتب اأكثر 

الموؤمنين اأمير  قال  ال��الزم.  المقدار  من 

Q: »ام�س بدائك ما م�سى بك«. 

وروي عن الإمام الكاظمQ قوله:

اندفع  م��ا  الأط��ب��اء  معالجة  »ادف��ع��وا 

الداء عنكم، فاإنه بمنزلة البناء قليله يجّر 

 .
)6(

اإلى كثيره«

من  وهو  المري�س:  اأ���س��رار  كتمان   �4

من  ف��الأم��را���س  الهامة،  الطبّية  الآداب 

اأ�سرار المري�س، ول يرغب اأن يّطلع عليها 

اأمينًا ل  اأن يكون  الآخرون. وعلى الطبيب 

يخون المري�س في اإف�ساء �سره اأو الحديث 

عن مر�سه. فالروايات تو�سي المري�س األ 

قال  كما  دائه،  مكنون  الطبيب  على  يكتم 

:Qالإمام اأمير الموؤمنين
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»من كتم مكنون دائه عجز طبيبه 

 .
)7(

عن �سفائه«

5� بثهّ الأمل في نف�س المري�س: 

حيث ي�ساعف الياأ�س المر�س، ويزيد 

م��ن ع��ن��اء و���س��ق��اء ال��م��ري�����س، وق��ال 

»اأعظم   :Qالموؤمنين اأمير  الإمام 

.
)8(

البالء انقطاع الرجاء«

المري�س  م���وت  اإل����ى  ي����وؤدي  وق���د 

اأحيانًا. 

6� ال��ت��ع��اط��ف م��ع ال��م��ر���س��ى: على 

الطبيب اأن يتعاطى مع المر�سى برحمة 

للمري�س  النف�سية  فالحالة  واح��ت��رام، 

عن  روي  وق��د  اأي�سًا  رعاية  اإل��ى  تحتاج 

الإمام ال�سادقQ: »كلُّ ذي �سناعة 

بها  يجتلب  خ�سال  ث��الث  اإل��ى  م�سطر 

بعمله،  حاذقًا  يكون  اأن  وهو  المك�سب، 

لمن  م�ستمياًل  فيه،  لالأمانة  م��وؤدي��ًا 

.
)9(

ا�ستعمله«

ال���رت���ب  ل���ب���ل���وغ  ال�������س���ع���ي   �7

ال���ع���ال���ي���ة ف�����ي ال��ت��خ�����س�����س: 

ي��وف��ر  ل  اأن  ال��ط��ب��ي��ب  ع��ل��ى 

اأي�����ًا م���ن ال��ف��ر���س ل��ت��ط��وي��ر 

ومواكبة  العالجية  ق��درات��ه 

الطبية  الك��ت�����س��اف��ات  اآخ���ر 

الم�ستحدثة،  وال��ع��الج��ات 

والج���ت���ه���اد ف���ي ال��م��ع��رف��ة 

فعن  ال��ع��ل��م،  ه���ذا  لتفا�سيل 

ق���ال:  اأن����ه   Qعلي الإم������ام 

ول��ي��ن�����س��ح،  اهلل،  ف��ل��ي��ت��ِقِ  ت��ط��ب��ب  »م����ن 

 .
)10(

وليجتهد«
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الغني والفقير:  التمييز بين  8� عدم 

اإل  واآخ���ر  م�سلم  بين  الإ���س��الم  يميز  ل��م 

يقول  حيث  تعالى  اهلل  من  قربه  بمقدار 

َخلَْقَناُكْم  ��ا  اإِنَّ النَّا�ُس  َها  يُّ
اأَ {َيا  تعالى:  اهلل 

َوَقَباِئَل  �ُسُعوباً  َوَجَعْلَناُكْم  َواأُْنَثى  َذَكٍر  ِمْن 

اأَْتَقاُكْم}   ِ اللَّ ِعْنَد  اأَْكَرَمُكْم  اإِنَّ  ِلَتَعاَرُفوا 

)الحجرات: 13(. 

فالمعيار الحقيقي للتفا�سل هو التقوى 

ل اأّي �سي اآخر، كالمال اأو الجاه، ومن هنا 

فعلى الّطبيب اأن ينظر اإلى مر�ساه نظرة 

الآخر  اأح��دًا منهم على  ل  يف�سّ ول  واحدة 

اإّل بما ف�سل اهلل بع�س الّنا�س على بع�س، 

وقد  الهتمام.  ب�سدة  اأم  بالمعاملة  �سواء 

لقي  »من   :Qالر�سا الإم��ام  عن  روي 

�سالمه  خالف  عليه  ف�سّلم  م�سلمًا،  فقيرًا 

على الغني لقي اهلل عّز وجّل يوم القيامة 

.
)11(

وهو عليه غ�سبان«

�ص  *اآداب الممرِّ
وظيفة  بين  م�ستركة  �سفات  هناك 

فوظيفة  ال��ط��ب��ي��ب،  ووظ��ي��ف��ة  ال��م��م��ر���س 

الثاني  ووظيفة  ال��ع��الج،  تقت�سي  الأول 

وب��ن��اء على ذلك  ال��ع��الج.  م��واك��ب��ة ه��ذا 

اأم��ري��ن  ي��راع��ي  اأن  م��ن  للممر�س  ب��د  ل 

مهمين: 

بحار الأنوار، المجل�سي، ج 1، �س 220.( 1)

رو�سة الواعظين، الني�سابوري، �س 472.( 2)

الكافي، الكليني، ج 8، �س 345.( 3)

بحار الأنوار، م. �س، ج 59، �س 59.( 4)

الإ�سابة، ابن حجر، ج 3، �س 289.( 5)

و�سائل ال�سيعة )اآل البيت(، الحر العاملي، ج 2، �س 409.( 6)

عيون الحكم والمواعظ، الليثي الوا�سطي، �س 460.( 7)

م. ن، �س 117.( 8)

بحار الأنوار، م. �س، ج 75، �س 236.( 9)

م. ن، ج 59، �س 74.( 10)

الأمالي، ال�سدوق، �س 527.( 11)

بحار الأنوار، م. �س، ج 78، �س 225.( 12)

م. ن، �س 217.( 13)

الكافي، م. �س، ج 2، �س 199.( 14)

م. ن، �س 197.( 15)

الهوام�ص

والمراقبة:  الدائم  الهتمام  الأول: 

لما في ذلك من الحفظ ل�سحة المري�س 

فعن  وج��ل،  عز  اهلل  عند  الكبير  والأج���ر 

مري�س  على  قام  »من   :Pالأكرم النبي 

خليل  اإب��راه��ي��م  م��ع  اهلل  بعثه  وليلة  ي��وم��ًا 

كالبرق  ال�سراط  على  فجاز  الرحمن، 

  .
)12(

الالمع«

ال���ث���ان���ي: ق�����س��اء ح��اج��ة ال��م��ري�����س: 

اأكدت ال�سريعة الإ�سالمية على ا�ستحباب 

ال�سعي في ق�ساء الحوائج للموؤمنين عامة 

والمري�س ب�سكل خا�س، فعن النبي الأكرم

ح��اج��ة،  ف��ي  ل��م��ري�����س  �سعى  »م���ن   :P

ذنوبه  من  خ��رج  يق�سها،  لم  اأو  ق�ساها، 

  .
)13(

كيوم ولدته اأمه«

الذي وعد  الأجر  اأن  الممر�س  وليعلم 

ق�ساء  في  موؤمنًا  خدم  من  به  تعالى  اهلل 

عن  ورد  م��ا  ويكفي  ج���دًا  كبير  ح��اج��ت��ه، 

 : الإمام ال�سادقQ، قال اهلل عزَّ وجلَّ

»الخلق عيالي، فاأحبهم اإلّي األطفهم بهم، 

.
)14(

واأ�سعاهم في حوائجهم«

الكاظم الإم��ام  اأخرى عن  رواية  وفي 

ي�سعون  الأر�س  »اإن هلل عبادًا في   :Q

ف��ي ح��وائ��ج ال��ن��ا���س، ه��م الآم���ن���ون ي��وم 

.
)15(

القيامة«
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البحرية  الحيوانات  عن  ال�سابق  العدد  في  تحدثنا 

في  ورد  ما  وذكرنا  اأكله،  يحّل  مما  الأ�سماك  وخا�سة 

ون�ستكمل  المقّد�سة،  ال�سريعة  في  ا�ستحباب  من  �ساأنها 

�سمن الم�سائل الآتية ما يخت�ص بتذكية ال�سمك وما هو 

م�سكوك في ِحّليته.

اأحكام طعام البحر )2(
ال�سيخ علي حجازي

* اأوًل: ذكاة ال�سمك
اأحد  ال�سمك بح�سول  تتحّقق ذكاة   �1

اأمرين:

الماء  م��ن  اإخ��راج��ه  ي��ت��ّم  اأن  ل:  الأوهّ

حّيًا، ويموت خارج الماء، �سواء اأكان ذلك 

باليد، اأم باآلة كال�سبكة، ونحو ذلك.

بنف�سه  بعد خروجه  ُيوؤخذ  اأن  الثاني: 

من الماء قبل موته.

اأو  ال�ساحل،  اإل��ى  ال�سمك  وثب  لو   �  2  

الماء  ن�سب  اأو  ال�ساحل،  اإلى  البحر  نبذه 

الذي كان فيه ال�سمك، ففيه �سورتان:

يحرم  اأخ���ذه  قبل  م��ات  اإذا  الأول�����ى: 

اأكله.

درك حّيًا جاز اأكله.
ُ
الثانية: اإذا اأ

3 � لو اأخرج ال�سمك من الماء حّيًا، ثّم 
اأم  مربوطًا  اأكان  )�سواء  الماء  اإلى  اأعاده 

ل(، فاإن مات في الماء َحُرم اأكله.

� لو جعل �ساحب الزورق في زورقه   4
ال�سمك، فوثب  الليل، ليثب فيه  �سوءًا في 

فيه، فيكون �ساحب الزورق مالكًا لل�سمك، 

وه��ذا  ب��ذل��ك.  حا�سلة  ال��ت��ذك��ي��ة  وت��ك��ون 

ال��زورق  ا�ستاأجر  من  على  ينطبق  الحكم 
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ل  وك���ان  ال��م��اء،  على  فطفا 

يزال حّيًا، فاإن اأخذه �سخ�س 

قبل موته حّل اأكله، واإن مات 

في الماء َحُرم اأكله.

7 � يجوز قتل ال�سمك بعد 
باأّي  حّيًا  الماء  من  اإخراجه 

و�سيلة، ويجوز اأكله حّيًا.

* ثانيًا: �سروط التذكية
باإخراجه  اإّل  ال�سمك  تتحّقق تذكية  ل 

بعد خروجه من  اأخ��ذه  اأو  حّيًا،  الماء  من 

ال�سائد  ي��ك��ون  اأن  ي�سترط  ول  ال��م��اء. 

م�سلمًا، كما ل ت�سترط الّت�سمية.

* ثالثًا: ال�سمك من غير الم�سلم
اإذا اأخذ ال�سمك من غير الم�سلم ففيه 

�سورتان:

غير  اأّن  المكّلف  اأح��رز  اإذا  الأول����ى: 

الم�سلم اأخرج ال�سمك من الماء حّيًا ومات 

اأن  ي�����ص��ت��رط  ل 

ال�صائد  ي����ك��ون 

ل  كما  م�صل�مًا، 

الّت�صمية ت�صترط 

ول  ذل��ك،  ونحو  ا�ستعاره،  اأو 

يخت�ّس بمالك الزورق.

�ساحب  ي��ك��ن  ل��م  ل��و   �  5
ومع  لل�سيد،  قا�سدًا  الزورق 

ذلك وثب ال�سمك في الزورق 

ففيه �سورتان: 

الأولى: اإذا اأخذه قبل موته حّل اأكله.

اأن  قبل  ال�سمك  م��ات  اإذا  ال��ث��ان��ي��ة: 

يدركه �ساحب الزورق َحُرم اأكله.

6 � اإذا زال امتناع ال�سمك عن الهرب، 
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بيعه  كما جاز  ال�سمك،  اأكل  خارجه، جاز 

و�سراوؤه.

الثانية: اإذا لم يحرز المكّلف اأّن غير 

الم�سلم اأخرج ال�سمك من الماء حّيًا حرم 

اأكله. والت�سخي�س بيد المكّلف.

* رابعًا: ال�سمك من الم�سلم
ففيه  الم�سلم  م��ن  ال�سمك  اأخ��ذ  اإذا 

ثالث �سور:

اطماأّن  اأو  المكّلف  علم  اإذا  الأول���ى: 

باأّن هذا ال�سمك مذّكى حّل اأكله.

غير  باأّنه  اطماأّن  اأو  علم  اإذا  الثانية: 

مذّكى حرم اأكله.

الثالثة: اإذا ا�ستبه حاله عند المكّلف، 

جاز  ل،  اأم  مذّكى  ال�سمك  اأّن  يعلم  فلم 

اأكله.

* خام�سًا: ال�سمك الم�سكوك
وال�سوؤال  والتحقيق  الفح�س  يجب  ل 

واإنما  الم�سلم  من  الماأخوذ  ال�سمك  عن 

كان  اإذا  اإل  مبا�سرة  حلّيته  على  يبني 

اإحراز  يجب  فحينئٍذ  الكافر  بيد  م�سبوقًا 

تذكيته، ويكفي في اإحراز التذكية احتمال 

التذكية  اأح��رز  قد  الم�ستورد  الم�سلم  اأن 

على  ال��م��ذّك��ى  معاملة  معه  يتعامل  واأن���ه 

الأحوط.

* �ساد�سًا: معّلبات ال�سمك
بالد  من  الم�ستوردة  ال�سمك  معلبات 

اأ�سواقهم  م��ن  ال��م��اأخ��وذة  اأو  الم�سلمين 

محكومة بالحّلّية. واأّما الم�ستوردة من بالد 

غير الم�سلمين، اأو التي اأخذها الم�سلمون 

اأن  اإّل  اأكلها،  فيحرم  الم�سلمين  غير  من 

يعلم المكّلف اأو يطمئّن باأّنها مذكاة، واأنها 

ويكفي  �سيدها،  بعد  الماء  خ��ارج  ماتت 

احتمال التذكية من الم�ستورد الم�سلم كما 

تقدم في الم�ساألة ال�سابقة.

* �سابعًا: ال�سمك داخل ال�سمك
�سمكة  ال�سمكة  ج��وف  ف��ي  وج��د  اإذا 

يحرم  الماء  داخل  موتها  كان  فاإن  ميتة، 

اأكلها حّتى لو ماتت في جوف ال�سمكة.

ال�سمكة،  خرجت حّية من جوف 
ُ
اأ واإن 

وماتت خارج الماء يحّل اأكلها.

مالحظة اأخيرة:

هو  اإّنما  ال�سمك  ذك��اة  عن  مّر  ما  كل 

عن ال�سمك الذي له فل�س.
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الوحيد الطف��ل 
حتقيق: هبة جمعة

الولد  بمحا�سرة  ت��ب��داأ   �ستى  و�سعوباٌت  كثيرٌة  �سغوطاٌت 

الوحيد منذ اأن تتفتح براعم عمره على نافذة الحياة..

في  الأب��وي��ن  من  ك��اّلً  تجعل  متفاوتة  واإ�سكاليات  ت�ساوؤلت 

حيرٍة وت�ستٍت دائمين... قلق ين�سّب بالدرجة الأولى على اأ�سلوب 

وطريقة  الوحيد  ابنهما  مع  وتما�سيًا  ان�سجامًا  الأكثر  التربية 

تعاملهما معه. ويتبع ذلك �سفات واأحكام م�سبقة تل�سق بالطفل  

الوحيد فيقال عنه:

الم�سوؤولية،  يتحّمل  ل  ذويه،  على  العتماد  كثير  اأناني،  اإنه 

يميل اإلى العزلة، وتوا�سله مع اأقرانه �سعيف.
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* وحدة وقلق
هو  الوحيد  الولد  منه  يعاني  ما  اأب��رز 

ال�سعور بالملل والوحدة ما يجعل من العزلة 

والنفرادية م�سكنه المف�سل. وهذا، مما ل 

ينعك�س على مزاجه في�سعر في  �سك فيه، 

بع�س الأحيان بالقلق والكتئاب.

ب��ه هو  ال��ق��ي��ام  اأك��ث��ر م��ا يتعّمد  ول��ع��ل 

التي  الغريبة  الت�سّرفات  بع�س  ممار�سة 

بع�س  ف��ي  ال��ع��دوان��ي،  �سلوكه  ف��ي  تظهر 

النتباه  لفت  اأج���ل  م��ن  وذل���ك  الأح��ي��ان، 

والأنظار اإليه.

وه�����ذه ال�����س��ف��ات ل��ه��ا ت��اأث��ي��رات��ه��ا 

الولد  �سخ�سية  تكوين  على  الوا�سحة 

محيطه  م��ع  �سلوكه  وع��ل��ى  الج��ت��م��اع��ي��ة 

في  وتالزمه  تحا�سره  فهي 

حياته،  م��ن  كثيرة  ج��وان��ب 

انطوائيًا  ف��ردًا  اإم��ا  فتجعله 

اأو  ال��ع��زل��ة  ن��ح��و  م��ن��دف��ع��ًا 

عدوانيًا  ع�سبيًا  �سخ�سًا 

اأ���س��ال��ي��ب غير  اإل����ى  ي��ل��ج��اأ 

لتلبية طلباته. وهذا  مقبولة 

مزاجه  على  ينعك�س  بالطبع 

والكتئاب. بالقلق  في�سعر 

بالجانب  يتعلق  فيما  اأما 

الوحيد  الطفل  عند  فيالحظ  العاطفي 

�سهولة تعّلقه بالآخرين.

* �سمات م�ستركة
من اأبرز ال�ّسمات التي تطبع �سخ�سّية 

الّطفل الوحيد وتمّيزه عن الآخرين:

لل�ّسخ�سية  ُعر�سة  ي�سبح  اأّن��ه  اأوًل: 

الّنرج�سية وال�سبب اأّن كل مطالبه مجابة، 

لُي�سعر  الو�سيلة  فيتجه لالعتماد على هذه 

نف�سه اأنه متمّيز عن الآخرين.

ثانياً: عادة ما تظهر �سفة النطوائية 

بالدرجة  ينعك�س  مما  الوحيد  الطفل  عند 

الأول����ى ع��ل��ى ج��ان��ب ب��ن��اء ال��ع��الق��ات مع 

في  �سعف  لديه  يكون  وبذلك  الآخ��ري��ن، 

مهارات الّتوا�سل.

يتعمد  الذي  العدواني  ال�سلوك  ثالثاً: 

ال��ق��ي��ام ب��ه اإم���ا  للفت الأن��ظ��ار اإل��ي��ه، اأو 

ل�سعوره بالحاجة اإلى التما�س الهتمام من 

المحيطين به اأو لتلبية مطالبه.

* اأحّبوني فقّيدوني
ول��م��ق��ارب��ة م��و���س��وع��ن��ا م���ن ال��ح��ي��اة 

تطرقنا  ما  تداعيات  ولمالم�سة  المعا�سة 

كان  ال��واق��ع  اأر����س  على  نتائج  م��ن  اإل��ي��ه 

ابنة  وه��ي  �سنة(   17( هبة  م��ع  حديثنا 

وحيدة تحكي لنا تجربتها بغ�سة وتنهيدة، 

م�ستذكرة  حديثها  فافتتحت 

التي  القا�سية  المرحلة  تلك 

ع��ا���س��ت��ه��ا وو���س��ل��ت ب��ه��ا في 

اأزم��ات  اإل��ى  الأح��ي��ان  بع�س 

ت�سرف  اإزاء  ح��ادة  نف�سية 

ال�سديد  وح��ر���س��ه��م  اأه��ل��ه��ا 

ال�����ذي ت��خ��ط��ى ك���ل ح���دود 

المعقول والأعراف.

ل��م تفرح  اأن��ه��ا  وت��ع��ت��ب��ر 

ي��وم��ًا ل��ك��ون��ه��ا اب��ن��ة وح��ي��دة 

اأن  الأه����ل  ع��ل��ى 

جانبي  بين  يوازنوا 

ال��رف��ق وال��ح��زم 

ف����ي ع��الق��ت��ه��م 

م����ع وح��ي��ده��م
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لمراقبة  وقلقًا  خوفًا  اإل  يزدها  لم  فذلك 

اأ�ستطع  »لم  وتقول:  لها.  الم�ستمرة  اأهلها 

اإلى  الحر�س  يتحول  كيف  اأفهم  اأن  يومًا 

وال�سداقة  الثقة  منحوني  ليتهم  ق��ي��د. 

والإدراك  ال��وع��ي  م��ن  درج��ة  على  لأك���ون 

والم�سوؤولية!«.

* دور الأهل
لذا، اأهم ما ينبغي مراعاته هو اأ�سلوب 

وه��ذه  الوحيد.  ول��ده��م  م��ع  الأه���ل  تعامل 

التي  المعتبرة  التربوية  الو�سائل  بع�س 

يجب اأن يعتمدوها:

على  والع��ت��م��اد  بحكمة  الت�سرف   �1
مختلف  في  المتوازنة  التربوية  الأ�ساليب 

الأمور.

والجدّية  الحزم  اأ�سلوب  اإلى  اللجوء   �2
بع�س  ول��ده��م  فلي�سّلموا  ال��ّت��ع��اط��ي:  ف��ي 

اإطار  من  يخرج  كي  والم�سوؤوليات  المهام 

فتتطّور  بنف�سه  ثقته  وت���زداد  التكالية، 

�سخ�سيته فيها.

3� الموازنة بين جانبي الرفق والحزم 
في عالقتهم مع وحيدهم فالتدليل ل يوؤتي 

ووقته  مكانه  في  يكن  لم  اإن  طيبة  ثمارًا 

في  رئي�سًا  �سببًا  يكون  قد  بل  المنا�سبين، 

واجتماعية  نف�سّية  م�ساكل  في  الولد  وقوع 

67

اإن الحزم في غير وقته  لها، كما  ل طائل 

يدمر ال�سخ�سية.

لالأهل  ينبغي  الأم��ر  خال�سة  في  اإذًا، 

ول  اإف���راط  ل  الأ���س��ا���س  القاعدة  اعتماد 

تفريط..

* دعوه يعّبر
من مرتكزات واأ�س�س التربية الناجحة 

الأه��ل  م��ن  ك��ل  بين  العالقة  ت��ّوط��د  وال��ت��ي 

وول���ده���م ه���و اإع����ط����اوؤه ال���وق���ت ال��ك��اف��ي 

لال�ستماع لآرائه ومواقفه، وللتعبير عن كل 

ما لديه من خيارات وتوّجهات في مختلف 

الم�سائل.

اأن  لالأهل من  بّد  ل  اإلى جانب ذلك، 

المنا�سب  والأ�سدقاء  الّرفقة  جّو  يوؤّمنوا 

لإ�سراكه  ال�سعي  م�سلحته  ومن  لبنهم، 

��ف��ّي��ة  ��ط��ة ال��ّري��ا���س��ي��ة وال��ك�����سْ ف���ي الأن�����سِ

الوحدة  اإط��ار  من  يخرج  حتى  وغيرها.. 

والُعزلة.

مما ل �سك فيه، اأن النحراف عن خط 

اآثار  له  �سيكون  التربية  �سلوك  في  التوازن 

ون�ساأته  الطفل  �سخ�سية  على  وتداعيات 

بجانبيها الجتماعي والنف�سي فذلك يجب 

اأن يكون مدرو�سًا ووا�سحًا بالن�سبة لالأهل 

منذ البداية.
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تعبر  �سيارتنا  كانت  عندما  النافذة  زج��اج  على  براأ�سي  اأتكئ  كنت 

الإمام  الوقت قبل  اأّول  ن�سل  لكي  ال�سارع،  ال�سيارات في  بين  ب�سرعة من 

القائد اإلى بيت م�سطفى. �سادفنا زحمة �سير خانقة، فقد مررنا بالقرب 

نف�سي  عن  اأخفف  وكنت  م�سطفى،  �سيارة  فيه  ُفّجرت  الذي  المكان  من 

قائاًل اإنه اإذا لم نُمت ب�سبب قيادة �سائقنا، فاإننا في الّنهاية لن ن�ستطيع 

اإلى  و�سلنا  النهاية  وفي  الب�سر.  لكل  ال�سامل  الإلهي  الّتقدير  من  الفرار 

بيت م�سطفى � بف�سل اهلل طبعًا � اإّل اأن العائلة لم تكن في المنزل!

ال�صهيد  عائلة  مع  الخامنئي  القائد  )لقاء 

م�صطفى اأحمدي رو�صن العالم النووي الإيراني(
68



* في »ت�سيزر«
ك��ان��ت »ج��ام��ع��ة ���س��ري��ف« ق��د اأق��ام��ت 

م��را���س��م ف���ي »ت�������س���ي���زر«  ع��ن��د ���س��ري��ح 

باأكملها  عائلته  كانت  حيث  م�سطفى، 

»ت�سيزر«  اإل���ى  مجموعة  ذه��ب��ت  ه��ن��اك. 

»اأّن  خفيًة  العائلة  واأخبرت 

اإلى  متجهًا  م�سوؤوًل  هناك 

العائلة  تمّنعت  م��ن��زل��ك��م!« 

ف��ي ال��ب��داي��ة ع��ن ال��ق��دوم، 

نجحت  النهاية،  ف��ي  ولكن 

ال��م��ج��م��وع��ة ف��ي اإق��ن��اع��ه��م 

بالمجيء. 

ال�سهيد  م��ن��زل  �سعدنا 

تتاألف  �سقة  عن  عبارة  وهو 

متوا�سعتين.  غرفتين  م��ن 

كان هناك حا�سوبان على طاولة كبيرة في 

القائد}  لالإمام  و�سورتان  ال�سالون، 

على الحائط، وكان البيت ممتلئًا بالأقارب 

من الن�ساء، والرجال.

والأخ��وات  والزوجة  الأم  هناك  وك��ان 

ال�سهيد، وبالطبع علي ر�سا  وعائلة زوجة 

ال�سهيد م�سطفى الذي  ابن 

مجيئنا  م��ن  منده�سًا  ك��ان 

اإلى منزلهم. وكان واعيًا اإلى 

اأّن��ه  فيه  يعرف  ال��ذي  الحّد 

اأن  يجب  كهذه،  منا�سبٍة  في 

يكون اأبوه موجودًا ل�ستقبال 

الوافدين! وهذا ما كان يبدو 

ي�ساأل:  وجعله  اأزع��ج��ه  اأن���ه 

فمتى ياأتي اأبي اإذن؟

ال�ص���ه���ادة م��ّرة 

نحن  لن��ا  بالن�صب��ة 

اأم��ا  الدني�ا  اأه����ل 

ال�صه��ادة  حقيق��ة 

ف�صيء اآخر مختلف
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ال�سحافيين �سعق عندما عرف  اأحد 

ا�ست�سهاد  بخبر  الب��ن  ينبئ  لم  اأح��دًا  اأّن 

وال���ده، ول��ذل��ك كتب ق��ائ��اًل: »ُذه��ل��ت عن 

راأي��ُت جّدة علي  اأّن��ي �سحافي حين  فكرة 

في  بابا  اأر���س��ل  اهلل  »اإن  ل��ه:  تقول  ر�سا 

�سبّي  من  التوّقع  ينبغي  ل  طبعًا  مهّمة«. 

الفقد  معنى  يفهم  اأن  �سنوات  اأرب��ع  عمره 

وال�سهادة، واإن كنت اأظّن اأّنه يعرف معنى 

عندما  ولذلك  جّيدًا،  والمهّمة  وبابا  اهلل 

�سمع كالم جّدته لجاأ اإلى ح�سن اأّمه وخباأ 

راأ�سه في عباءتها«.

اأب  باإخبار  لنا  المرافق  الم�سوؤول  قام 

ال�سهيد واأّمه وزوجته خفية بهوية ال�سيف، 

وط��ل��ب م��ن��ه��م ال��م�����س��اع��دة ف��ي ج��م��ع كل 

الهواتف النّقالة واإطفائها. فنه�سوا بهدوء 

الهواتف، وكاأّنهم كانوا على  تام، وجمعوا 

علم بمجيء ال�سّيد. 

* في منزل ال�سهيد
ثم نه�س والد ال�سهيد وذهب ليتو�ساأ. 

التوّتر  من  ربما  قلياًل،  ترتجف  يده  كانت 

الذي لم يكن يبديه. 

نه�س  المنزل  ال�سيف  دخ��ل  عندما 

اإل��ى  وم�����س��ى  م��ك��ان��ه  م��ن  وال���د م�سطفى 

عانقه.  ث��م  و�سهاًل،  اأه���اًل  وق���ال:  الأم���ام 

كانا يعزّيان اأحدهما الآخر كاأنهما والدان 

وقالت  ال�سهيد  اأم  ج��اءت  ابنيهما.  فقدا 

�سيدنا«،  عليكم  »ال�سالم  ور���س��وخ:  بعزم 

ثم رفعت علي ر�سا اإلى القائد قائلة: »اإّنه 

ينتظرك منذ وقٍت طويل«. و�سع علي ر�سا 

يده حول عنق الإمام. فقالت اأم م�سطفى: 

»علي، قّبل ال�سيد«.

قّبل علي ر�سا القائد. وخاطب القائد 

»خذ  ق��ائ��اًل:  بجانبه  ك��ان  ال��ذي  المرافق 

ح�سن  ع�ساه،  اأعطاه  وعندما  ع�ساي«، 
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علي ر�سا. وا�ستاأن�س علي ر�سا في ح�سن 

القائد، فلم ت�ستطع الن�سوة اإخفاء اأ�سوات 

اأم ال�سهيد  بكائهن، ودموعهن، واإن كانت 

وزوجته ل زالتا تقاومان.

عندما و�سل القائد اإلى كر�سّيه كان قد 

�ساأل ال�سبي عن ا�سمه وحاله، و�سّلم على 

الكر�سي،  على  جل�س  وعندما  الح�سور، 

القائد،  ركبة  على  ر�سا  علي  ا�سترخى 

دونما اأي نفور اأو �سعور بال�ستغراب.

* »�سهيدنا العزيز«
مّر  قد  يكن  لم  �ساعتي.  اإل��ى  نظرت 

دق��ي��ق��ة واح����دة ع��ل��ى دخ���ول ال��ق��ائ��د اإل��ى 

منزلهم، فقال: »ح�سنًا! ن�ساأل اهلل اأن يرفع 

درجات �سهيدنا العزيز هذا، واأن يح�سره 

بدر  و�سهداء  الإ�سالم،  �سدر  �سهداء  مع 

واأحد و�سهداء كربالء اإن �ساء اهلل«. 

كان هذا خالف عادته، اإذ بداأ بالكالم 

الملفت  من  كان  اأّن��ه  كما  �سهيد.  بيت  في 

اأّنه لم يقل »�سهيدكم«، بل قال »�سهيدنا«. 

لروؤية  فر�سة  بالطبع،  كانت هذه  وقد 

وجه القائد؛ الذي كان يبدو جادًاً، مهيبًا، 

تعلوه الأبهة، وقليل من الحزن والنزعاج. 

ثّم تابع قائاًل: »لقد تبلور � بو�سوح � بعدان 

في ولدكم ال�ساب، يكفي كل واحٍد منهما 

لأن يكون باعثًا على الفخر والعزة. الأول 

يقع في الجانب العلمي والبحث والإ�سراف 

على العمل المهم الذي كان موكاًل اإليه... 

العائلة  اف��ت��خ��ار  ع��ل��ى  يبعث  ُب��ع��د  وه���ذا 

والمقربين، وافتخارنا اأي�سًا.

وال��ب��ع��د ال��ث��ان��ي، وه���و ال��ب��ع��د الأك��ث��ر 

وهذا  والإلهي.  المعنوي  البعد  هو  اأهمية، 

ال�سهادة مّرة  لل�سهادة. طبعًا،  الأمر هياأه 

وبالن�سبة   � الدنيا  اأه��ل  نحن  لنا  بالن�سبة 

اأب ال�سهيد واأمه وزوجته الذين  اأنتم  لكم 
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بح�سب  ف��ق��دان  لأن��ه��ا   � ال�سهيد  ت��ح��ّب��ون 

خ�سارة؛  اإنها  للحياة؛  الظاهرية  الن�ساأة 

اأم���ا حقيقة  ال�����س��ه��ادة...  وه���ذا ظ��اه��ر 

اأعلى من  اأم��ٌر  اآخ��ر.   اأم��ر  فهي  ال�سهادة 

اأن  ه��ي  ال�����س��ه��ادة  ال��ك��الم. حقيقة  ه��ذا 

الإن�سان يرقى فجاأة اإلى الدرجات العليا، 

الحياة  تلك  المالئكة.  فوق  مقامه  ويعلو 

النهاية  في  اإليها  �سن�سل  التي  الحقيقية 

الحياة  تلك  في  اأبينا،  اأم  �سئنا  جميعنا، 

الأبدية، مقام ال�سهيد عاٍل ورتبته عالية. 

القيامة  ي��وم  ي�سل  في�سه  ف��اإن  التفتوا، 

َبْيَن  ُنوُرُهم  {َي�ْسَعى  الآخرين  اإلى  اأي�سًا 

ْيَماِنِهم} )الحديد: 12(. اأَْيِديِهْم َوِباأَ

وفي ظلمات يوم القيامة، عندما ي�سير 

 � ابنكم  ومنهم   � ال�سالحون  اهلل  ع��ب��اد 

فاإنهم ي�سيوؤون المكان. فيقول المنافقون 

في ذلك اليوم اأعطونا من نوركم، فياأتيهم 

َفاْلَتِم�ُسوا  َوَراءُكْم  اْرِجُعوا  {ِقيَل  الجواب 

ُنوًرا} )الحديد: 13(.

اإلى  انظروا  وراءكم.  وانظروا  اذهبوا 

حياتكم في الدنيا. اإذا كان هناك من نوٍر 

البعد  هو  هذا  هناك.  من  فهو  �سي�سلكم 

وكل  ال�ساب،  ابنكم  �سخ�سية  في  الثاني 

ال�سهداء«.

على  جال�سًا  ي��زال  ل  ر�سا  علي  ك��ان 

�ساق القائد، يلعب باأ�سابعه ال�سغيرة.

تفاجاأ الجميع بكلمات القائد العميقة 

الخالية من المقدمات. 

يعرف  التي  هي  كهذه،  منا�سبات  اإن 

الإن�سان من خاللها معنى الغبطة جيدًا.

* �سنعوا الكرامة للجمهورية
ا�ست�سهد  »لقد  حديثه:  القائد  تابع 

تعالي  �سبيل  وف��ي  اهلل  �سبيل  ف��ي  ه���وؤلء 

فقط  ه��وؤلء هي  ق�سية  تكن  لم  الإ�سالم. 
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ناحية  من  الدنيا  ركب  عن  التخّلف  عدم 

اأهم،  اآخر  �سيٌء  هذا  اإلى  واإ�سافًة  العلم، 

األ وهو اإعزاز الإ�سالم من خالل حركتنا 

ال��ع��ل��م��ي��ة. ل��ق��د ك��ان��ت ال�����س��ن��وات الأول���ى 

والعقد ال�ساد�س ]الثمانينات الميالدية[، 

بالجهاد، وكان  �سنوات تفّنن �سبابنا فيها 

العالم،  اأذع��ن  ح�سنًا،  م��وج��ودًا.  الإيمان 

مجال  ل  ولكن  جّيد،  اإيمانهم  نعم،  ق��ال: 

لقد  والحياة.  والتح�سر  العلمي  للتطور 

اأثبت هوؤلء ال�سباب بطالن هذا الدعاء. 

المجالت  احتلوا  الذين  ال�سباب  ه��وؤلء 

العلمية واأتوا ب�سيء جديد، واأثبتوا هويتهم 

واأثبتوا  المتفوقة  وقابليتهم  التقّدمية 

ه��وؤلء  �سنع  وق��د  الإم��ك��ان��ات؛  امتالكهم 

الإ�سالمية.  الجمهورية  لنظام  الكرامة 

الثاني من ف�سائل هوؤلء،  الق�سم  هذا هو 

لهم  وج��ل  عز  اهلل  توفيق  �سبب  هو  وه��ذا 

لنيل ال�سهادة وعلو الدرجات.

ال�سهيد؛  واأنتم كذلك لم تخ�سروا   ...

ل  الم�سرف.  ف��ي  الموجود  كالمال  ���ه  اإنَّ

ولكّنه  البيت،  ف��ي  م��وج��ودًا  ال��م��ال  يكون 

موجود. لي�س كالمال ال�سائع اأو الم�سروق. 

المنزل،  في  لي�س  بينكم،  لي�س  �سهيدكم 

واأن��ت��م ل ت��رون��ه، ول��ك��ّن��ه م��وج��ود؛ ومتى 

ينفعكم؟ في اليوم الذي يكون فيه الإن�سان 

اأن  اهلل  اأ���س��األ  م�سى.  وق��ت  اأي  من  اأفقر 

يلهمكم ال�سبر اإن �ساء اهلل«.

* طريق الجهاد مفتوح
عن  الحا�سرين  ي�ساأل  القائد  �سار 

في  لهم  يدعو  وكان  بم�سطفى،  عالقتهم 

الجهاد  طريق  »اإن  قال.  ثم  كالمه  طيات 

يمكن  مفتوح.  الخدمة  وط��ري��ق  مفتوح، 

حيث  موقعه،  في  يخدم  اأن  �سخ�س  لكل 

�سادقة،  خدمته  تكون  وعندما  ي�ستطيع، 
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ف����اإن اهلل ي��ق��دم ه���ذا ال��ن��وع م��ن الأج���ر 

لالأف�سل عماًل. لقد �سمعت اأّنه بعد �سهادة 

جامعة  ط��الب  ق��ام  م�سطفى،  ال�سهيد 

الر�سائل،  بكتابة  اأخ��رى  واأماكن  �سريف، 

ه��ذا  اإل���ى  اخت�سا�سهم  تغيير  وط��ل��ب��وا 

الخت�سا�س. هذه بركة. لقد كان لحياته 

وهو  الدنيا،  لرحيله عن هذه  وكان  بركة، 

ال�سهادة، اأي�سًا البركات الوافرة«.

من  ر�سا  علي  ت�سلل  كيف  نعرف  لم 

ح�سن  في  ليجل�س  وذه��ب  القائد  ح�سن 

والدته.

طلب القائد م�سحفًا، وكتب بطماأنينة 

ال�سفحة  ف���ي  ع���ادت���ه  ه���ي  ك��م��ا  وت�����وؤدة 

م�سطفى  ال�سهيد  ع��ائ��ل��ة  اإل���ى  الأول�����ى: 

اإلى  ال��ق��راآن الأّول  ق��ّدم  اأح��م��دي رو���س��ن. 

ل�سنا  »نحن  وق��ال:  فاأخذه  ال�سهيد.  وال��د 

اأي�سًا  اأنتم  اأب���دًا،  ح�سل  مما  منزعجين 

�سيدنا ل َتَدعوا للحزن مكانًا في قلبكم«.

الم�سحف  ع��ن  راأ���س��ه  ال��ق��ائ��د  رف���ع 

الثاني الذي كان يكتب فيه تذكارًا لزوجة 

ال�سهيد، وقال:

»ن��ح��ن م���ح���زون���ون. ه���ذا ال���ن���وع من 

كال�سهم.  الإن�سان  قلب  ي�سيب  الحوادث 

على  ال��ح��زن  يق�سي  ل  اأن  ي��ج��ب  اإن��م��ا 

اأّنها  عن  ف�ساًل  الحوادث  هذه  الإن�سان. 

عّز  اهلل  من  وتقّرب  الإن�سان  اإرادة  تقّوي 

وجّل، فاإّنها تحمل معها نتيجة اأخرى؛ كّنا 

نعرف في ال�سابق اأهمّية عملنا، ولكن هل 

كّنا نعرف مدى اأهمية هذا العمل بالن�سبة 

للعدو؟«. 

ابني  ك��ان  »ل��ق��د  ال�سهيد:  اأم  ق��ال��ت 

م�سطفى من اأن�سارك الأوفياء جّدًا. كان 

حّقًا من اأتباعك«.

وهذا  هذا.  اأع��رف  »نعم  القائد:  قال 

معارفه؛  م��ن  الجميع  ويعيه  يعرفه  اأم���ٌر 

وكذلك اأجهزة المخابرات الأجنبية«. 
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تابع القائد قائاًل: »لقد كان اأي�سًا من 

اأ�سحاب التوجه المعنوي وال�سلوك«.

تقّدم علي ر�سا مّرًة اأخرى دون �سابق 

اإنذار، وقّبل القائد ولحيته البي�ساء.

عندما كان القائد يهدي زوجة ال�سهيد 

قراآنًا، ارتجفت �سفتاها وعيناها. 

وق��ال��ت ب�����س��وت خ��اف��ت: »ل��ق��د راأى 

م�سطفى في منامه اأّنه كان على راأ�س تّلة، 

واأنك م�سحَت على راأ�سه«.

�ساأل القائد: »متى؟«.

فاأجابت زوجة ال�سهيد: »قبل 20 يومًا 

قائلة:  القائد  على  تمّنت  ث��م  ت��ق��ري��ب��ًا«. 

ليلك،  �سالة  في  ر�سا  لعلي  ادع  »�سيدنا، 

لكي ي�سبر!«.

ووعد القائد بذلك.

* لن اأبكي اأمام الأعداء
من  م�سطفى  وال���دة  اقتربت  كذلك 

القائد وقالت ب�سوت خافت: »�سيدنا ادع 

لم  الآن  اأنا حتى  ال�سبر.  اهلل  يلهمني  اأن 

اأبِك في المالأ«.

فقال القائد: »ابكي«.

اأب��ك��ي  ل��ن  »ل،  ال�سهيد:  اأم  ف��ق��ال��ت 

اأمامهم ]الأعداء[، ل اأريد اأن يفرحوا«.

فقّطب القائد حاجبيه وقال: »هذا من 

حماقتهم اأن يفرحوا. بكاء الأم ل م�سكلة 

�ساحب  لل�سهيد،  وادع��ي  اإبكي  اأب��دًا.  فيه 

واطلبي  هلل،  والحمد  العالية  ال��درج��ات 

وي�سمل  واإيانا  دع��اوؤه  ي�سملكم  اأن  اهلل  من 

زوجته وابنه«.

من كالمه حتى  القائد  انتهى  اإن  وما 

جرت الدموع من عيني والدة ال�سهيد.

لعلي  الكوفّية  طلبوا  الأث��ن��اء  ه��ذه  في 

ر�سا فح�سلوا عليها. وعندما غادر القائد 

كانت وجوه اأهل المنزل م�ستب�سرة.
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ال�صهيد المجاهد: 
محل وتاريخ الولدة:ا�صم الأم:   ب�صيرة المو�صوي)ال�صيّد كريم(ح�صن علي المو�صوي

تاريخ ال�صت�صهاد:  رقم ال�صجل: 62الو�صع العائلي: عازبالنبي �صيت 01/30/ 1983
2008 /06 /08

ن�سرين اإدري�ص قازان

الذي عك�س  ال�ساب  هكذا كان ح�سن، 

ب�سخ�سية  المتمّيز  ل��الإن�����س��ان  ن��م��وذج��ًا 

وق��دوة  م��ث��اًل  ف��ق��ّدم  وحيوية،  ديناميكية 

اإلى  للدخول  المتاأهبين  الفتية  من  لجيٍل 

الذين  ولل�سباب  جهة،  من  ال�سباب  عالم 

اإّنه من اأجاد دومًا ت�سديد الهدف، فما 

، يرك�ُس فيها  الحياُة الّدنيا اإل �ساحة تحدٍّ

�سنحت  ما  ف��اإذا  وج��ولت،  �سولت  المرء 

الفر�سة له بالّت�سديد، فاَز بما اأعّد اهلل له 

في الّدار الآخرة..
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الذي  اللطيف  مزاحه  في  ي�سملهما 

ا�ستهر به، وكذا كانت عالقته 

به،  اهتموا  الذين  اإخوته  مع 

والولد الذي ل يف�سده الدلل 

ي��ح��ظ��ى ب��ك��ل م��ا ي��رغ��ُب ب��ه. 

عْت روحه من حب ذويه  فت�سبَّ

المحبة من  وفا�ست  واإخوته، 

قلبه اإلى كل النا�س.

* نجٌم في كرة القدم
مهمًا  حيزًا  للريا�سة  ح�سن  �س  خ�سّ

كرة  يلعُب  �سغيرًا  فتًى  وك��ان  حياته،  في 

ال��ق��دم م��ع رف��اق��ه ف��ي ال��ق��ري��ة، ف��ب��رزت 

�سار  حتى  والت�سديد،  اللعب  في  حنكته 

الجميع يت�سابقون للعب في فريقه. وحلم 

الدرجة  فرق  في  محترفًا  لعبًا  يكون  اأن 

�سغاف  عن  الحلم  هذا  يِغب  ولم  الأول��ى، 

يقّلب  وهو  معه  كبر  بل  عين،  طرفة  قلبه 

لل�سكن  وانتقل  قلياًل  �سّب  ما  فاإذا  اأيامه، 

في بيروت لأجل متابعة درا�سته الأكاديمية 

العا�سمة  مالعب  �سهدت  بها،  تفّوق  التي 

بروزه نجمًا جديدًا في �سماء كرة القدم، 

فرق  اإل��ى  وا�سُتقدَم  الأن��ظ��ار،  اإليه  فلفت 

مع  فلعب  للنا�سئة،  القدم  كرة  محترفي 

فريق »ال��ري��ان« و»ال��م��ب��رة«، وم��ن ث��ّم في 

فريق »العهد«، ولمع ا�سمه بين الالعبين، 

والكوؤو�س  بالميداليات  خزانته  فامتالأت 

ت�سكيل  ب���داي���ة  ح��ي��رة  ف���ي  ي��ق��ب��ع��ون 

اأخرى. وقد  الذات من جهة 

عينيه  ُن�سب  النجاح  و�سع 

القيام  رغ��ب  خطوة  كل  في 

�سبورًا،  متفائاًل  فكان  بها، 

يريد  م��ا  تحقيق  ا���س��ت��ط��اع 

فاألغى  ومثابرته،  بت�سميمه 

من  الوقت  واإ�ساعة  الدعة 

قامو�س حياته، اأما اللحظات 

النادرة التي كان يركن فيها اإلى الراحة، 

ته من جديد. وقد  فما كانت اإل ل�سحذ همَّ

حّير من حوله بكثرة م�ساريعه وارتباطاته 

ر في اأي منها نتيجة تنظيمه  التي لم يق�سّ

الدقيق لوقته.

* في�ص من المحبة اإلى كل النا�ص
ح�سن  وجه  في  التمّيز  مالمُح  لحت 

الذكاء  ببريق  عينيه  ف�سعاع  �سغره،  منذ 

وال��ف��ط��ن��ة، وح��رك��ت��ه ال��دائ��م��ة وال��ه��ادئ��ة 

ك�سفت محاولته الدوؤوبة لمعرفة ما خفي 

عنه. وكان هذا الف�سول الإيجابي دافعًا له 

اإلى عدم الركون لنمط الرتابة في الحياة.

كان ح�سن فتًى مر�سيًا لوالديه، وكيف 

الأ�س�س  على  ت��رب��ى  وق��د  ك��ذل��ك  ي��ك��ون  ل 

فاحترمهما  الحنيف؟  للدين  ال�سليمة 

وجّلهما، ولكن العالقة بينهم لم تحكمها 

�سغره  منذ  ه��و  ب��ل  الخ�سية،  اأو  الجدية 

روح��ه  ت�صبَّع��ْت 

ذوي��ه  ح��ب  م��ن 

واإخوت��ه، وفا�صت 

المحب��ة م��ن قلبه 

النا���س كل  اإل��ى 
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ا�ستدعاه  ما  و�سرعان  التقدير،  و�سهادات 

ليلتحق  لبنان  لمنتخب  الفني  ال��ج��ه��از 

للنا�سئة،  لبنان  منتخب  لعبي  ب�سفوف 

معظم  في  يتكفل  »اإنه  عنه:  قالوا  اأن  بعد 

وقد  لفريقه«.  الأهداف  بت�سجيل  الأحيان 

ال��دورة  في  لع��ب  اأف�سل  كاأ�س  على  ح��از 

العربية لل�سباب لعام 2001 .

الأوزاع����ي  منطقة  ف��ي  ح�سن  �سكن 

درا�سته  لمتابعة  جاءها  التي  بيروت  في 

ع�سر،  الخام�سة  بعمر  وه��و  الأك��ادي��م��ي��ة 

ومنذ ذلك العام تكّفل بم�ساريف درا�سته 

طوال ال�سنوات الالحقة من لعبه في كرة 

القدم. 

بها  التي تحّلى  الريا�سية  الروح  بتلك 

المالعب،  في  كما  ال�سخ�سية  حياته  في 

اإلى قلوب  المحبة  ا�ستطاع مّد ج�سور من 

ولم  وال�سباب،  الفتية  وخ�سو�سًا  النا�س، 

يكن نجاحه في كل الميادين التي خا�سها 

اإل مدعاًة للفخر بين اأقرانه، ذلك اأن 

اأخالقه  جّلل  الذي  التوا�سع 

مّكن له من القلوب.

* زميٌل لطالبه
اخت�سا�س  ح�سن  در���س 

وكان  ال�سيارات،  ميكانيك 

طوال تلك ال�سنوات مثاًل للّتلميذ المجّد، 

عن  ب��ع��ي��دًا  نف�سه  لم�سوؤولية  المتحّمل 

اأف�سل  ياأُل جهدًا في تح�سيل  اأهله.. ولم 

الدرا�سة  في  نجاحه  اأن  مدركًا  النتائج، 

اأن  ال��ح��ي��اة. وب��ع��د  ب��واب��ة نجاحه ف��ي  ه��و 

ميكانيك  في  الفني  المتياز  �سهادة  نال 

لمادة  ُمدّر�سًا  بعلبك  اإلى  عاد  ال�سيارات، 

وفي  المهنيات،  بع�س  في  »الميكانيك« 

ت�سجيل  اإلى  يبادر  كان  الأحيان  من  كثير 

نفقته  على  الم�ست�سعفين  الطلبة  بع�س 

الخا�سة، وعامل طالبه على اأنه زميل لهم 

ولي�س اأ�ستاذًا، ونجح كثيرًا في خلق عالقة 

خا�سة ولفتة بينه وبينهم، خ�سو�سًا واأنه 

اأنه لعب  ب�سنوات كثيرة، كما  ل يكبرهم 

ا�ستدراج  ف��ي  �سهرته  ا�ستثمر  م��ع��روف 

الريا�سية  اإلى المالعب والأندية  ال�سباب 

في  الريا�سة  باأهمية  ال�سديد  لإي��م��ان��ه 

الج�سد  ت�سقل  ل  لأنها  الإن�����س��ان،  حياة 

كبير  ح��ّد  اإل��ى  ت�ساهم  ب��ل  فح�سب، 

وت�سذيب  ال����روح  �سقل  ف��ي 

النف�س، وكان اإلى جانب عمله 

كاأ�ستاذ يزاول عمله الجهادي 

التعبئة  �سفوف  في  التطوعي 

العامة.

حف��ظ الكثي��ر من 

ال�صهداء  ق�ص���س 

معتب��رًا اأن الِعبرة 

م��ن حياته��م هي 

اإلى  تو�ص��ل  الت��ي 

و�صلوا ه��م  حيث 
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يهتم  مرّتبًا،  اأنيقًا  �ساّبًا  ح�سن  ك��ان 

عينه  الوقت  وفي  الأناقة،  تفا�سيل  ب��اأدق 

كان زاهدًا  ل يلفت نظره �سيء، ول يرغب 

ثيابه  يترك  كان  ما  وكثيرًا  �سيء،  باقتناء 

اأو  �سترة  اأعجبتهم  م��ا  اإذا  لأ���س��دق��ائ��ه 

كما  اإل  لنف�سه،  �سيئًا  اأح��ّب  فما  بنطال، 

اأحّبه لغيره، فاآثر الآخرين بكل �سيء.

منذ اأن كان طالبًا �سغيرًا التحق ح�سن 

ب�سفوف التعبئة العامة، وما اإن �سنحت له 

الفر�سة حّتى �سارك بالعديد من الدورات 

اخت�سا�سه  ���س��اع��ده  وق���د  ال��ع�����س��ك��ري��ة، 

جعل  ما  الجهادي،  عمله  في  الأكاديمي 

الإخوة في المقاومة ينتقونه ليكون مدربًا 

في اأحد المع�سكرات.

* تدريب الإخوة ريا�سيًا
يع�سُق  وم��ج��اه��دًا  م��درب��ًا  ح�سن  ك��ان 

دائمًا  ف�سعى  والب��ت��ك��ار،  التطّور  بطبعه 

الجهادي،  عمله  على  الجديد  اإ�سفاء  اإلى 

حما�سته  مواكبة  اإل��ى  حوله  من  حّفز  ما 

در�سًا  ليعطي  يكن  لم  وبالطبع  ومبادرته، 

تعليقًا  اأو  مزحة  فيه  الفا�سلة  وكانت  اإل 

م�����س��ح��ك��ًا، م��ا اأب��ع��د ال��ت��وت��ر ع��ن نفو�س 

مهمة  اإل��ي��ه  اأوك��ل��ت  وك��ذل��ك  المتدربين، 

على  للمحافظة  ريا�سيًا  الإخ���وة  تدريب 

لياقتهم البدنية.

ولأنه مجاهٌد تربى في كنف ذكريات 

اآث��اره��م  ك��ث��ي��رًا بجمع  اه��ت��م  ال�����س��ه��داء، 

فحفظ  عنهم،  م�سورة  تقارير  واإع���داد 

الكثير من ق�س�سهم التي تناقلها ورفاقه، 

معتبرًا  تالمذته،  اإلى  بدوره  اأي�سًا  ونقلها 

التي  ه��ي  ال�سهداء  حياة  م��ن  الِعبرة  اأن 

تو�سل ال�سائرين اإلى حيث هم و�سلوا. 

* وا�ستاقت الروح اإلى الرحيل
ا�ست�سهد الكثير من رفاق ح�سن، ولكن 

رحيل ال�سهداء ح�سام ومحمد باقر ومحمد 

 ،2006 تموز  ح��رب  ف��ي  المو�سوي  ع��ادل 

ترك اأثرًا عميقًا في نف�سه وا�ستاقت روحه 

لم  لأن��ه  تح�ّسر  وك��م  اإليهم.  الرحيل  اإل��ى 

ق اإلى الم�ساركة في خطوط المواجهة  ُيَوفَّ

الأمامية في تلك الحرب، ذلك اأن الإخوة 

طلبوا منه البقاء في البقاع والعمل �سمن 

تلك  تكن  ول��م  الحربي،  الإ�سعاف  فريق 

التي  الم�ساهد  تركت  فقد  �سهلة،  المهمة 

راآها ندوبًا وا�سحة في روحه.

التدريب  مع�سكر  في  ح�سن  ا�ست�سهد 

اأثناء قيامه بواجبه الجهادي، تاركًا الكثير 

من الذكريات التي تنب�س حياًة في قلوب 

من عرفه و�سمع عنه.
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اإعداد:

از دميا جمعة فوَّ

دع����ن����ي 

اأك����م����ل 

ك���الم���ي

اأح��د  ر  ي��ق��رِّ ح��ي��ن  ال��م��و���س��وع  ينتهي  ل 

الحوار  �سمات  اأب��رز  من  لأنَّ  ذل��ك،  رفين  الطَّ

وعدم  الآخر  يقوله  لما  ال�ستماع  هو  الناجح 

الطرفين.  اأحد  يمّل  حين  النقا�ص  باب  قفل 

بين  طويل  حوار  ختمية  من  نموذجًا  واإليكم 

�ساب واأهله و�سنكتفي بنقل النهاية منه.

)بعد اأخذ ورد عقيمين داما لبع�ص الوقت(

الأب: انتهى النقا�ص ونّفذ ما قلته لك!

ال�ساب: مهاًل اأنا لم اأقتنع بعد..

لدي  يعد  ولم  تجادلني  �ساعة  منذ  الأب: 

الوقت لحوارك العقيم.

الحوار  اإنهاء  تقرر  اأن  يمكنك  ل  ال�ساب: 

وتتوقع مّني تنفيذ ما قلَته دون اأن ت�سمعني!

الأب: كفاك اأخذًا ورّدًا. لقد �سمعت كل ما 

لديك ولم اأقتنع فافعل كما قلت لك وكفى!
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* ن�سيحة لل�ساب
اأن  وال��دي��ك  مع  نقا�سك  بداية  منذ  ح��اول    �1
تطرح اأفكارك ب�سكل وا�سح دون ا�ستفا�سة 

في  ج  وت���درَّ ح��ّدد هدفك  اإنما  لها  واإع���ادة 

ِنقا�سك.

معك  نقا�سهم  اأثناء  ي�سعرون  اأهلك  اجعل   �2
اأنَّك ت�سمعهم وتوافق على جزء مما يقولون 

اإبداء تحّفظك على بع�س النقاط؛ لأنَّ  مع 

اإليك  ال�ستماع  على  ي�سّجعهم  �سوف  ذلك 

موك. وي�سعون بدورهم اأن يتفهَّ

3� حافظ على هدوئك كي ل يعلو �سوتك اأو تقّلل 
من احترام والديك؛ لأن ذلك كفيل باإنهاء 

الّنقا�س باأ�سلوب حاد وتكون اأنت المخطئ 

حتى لو كان راأيك �سديدًا وفي محله.

4� اختر وقتًا منا�سبًا للنقا�س، واحر�س على اأن 
موؤاتيًا  وظرفه  الآخ��ر  الّطرف  مزاج  يكون 

فور  وال��دك  تجادل  فال  اإل��ي��ك،  لال�ستماع 

اأثناء  قدومه من العمل ول تناق�س والدتك 

قيامها باأعمال التنظيف!

* ن�سيحة لالأهل
اأن ت�سعوا خطوطًا عري�سة  1� حاولوا 
م�ستركة،  واأر���س��ي��ة  ل��ل��ن��ق��ا���س، 

ولدكم  مه  يتفهَّ وا���س��ح��ًا  وه��دف��ًا 

ويوافق عليه.

اإنما  التفا�سيل،  ف��ي  تخو�سوا  ل   �2
ن��اق�����س��وا اأب���ن���اءك���م ف���ي ال��ف��ك��رة 

المختلف  ل��ل��م��و���س��وع  الأ���س��ا���س 

عليه. مثاًل، اإذا كان ال�سهر خارج 

ت�سّيعوا  ف��ال  م��م��ن��وع��ًا  ال��م��ن��زل 

الوقت في نقا�س اأين يريد ولدكم 

اأقنعوه  اإنما  م��ن،  وم��ع  ي�سهر  اأن 

باأ�سل المبداأ.

3� ح��اف��ظ��وا ع��ل��ى خ���ّط ال��رج��ع��ة مع 
اأبنائكم ول تفر�سوا عليهم راأيكم 

عدم  على  واح��ر���س��وا  بالمطلق، 

ال�ستهزاء بهم.

معًا،  اأبناءهما  الوالدان  يجادل  ل   �4
فال  الأدوار،  تبادل  عليهما  اإنما 

ثم  بالنقا�س  الوالد  ب��داأ  اإن  باأ�س 

ا�ستلمت الأم زمام الحوار. وتاأكدا 

ب�سكل  راأيكما  فر�ستما  اإن  اأنكما 

في فاإنكما �سوف تفقدان ثقة  تع�سُّ

اأبنائكما.

النقا�س  كثر  كلما  الختام،  في   �5
ف��ي ال��م��ن��زل ال���واح���د، وك��ث��ر ت��ب��ادل 

البعد  احتمالت  قّلت  والّتحاور  الآراء 

روا  وتذكَّ الأ�سرة.  اأفراد  بين  والجفاء 

اأنَّكم النموذج اأمام اأبنائكم في كيفية 

اتخاذ القرارات في الحياة فاحر�سوا 

هًا لهم. على اأن ل تكونوا مثاًل م�سوَّ
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ق�س عا�صف  هل الطَّ

م���ص���م����س؟! اأم 

فترة  م��ن��ذ  ت���ره  ل��م  ب�����س��دي��ق  تلتقي 

منذ  )الم�سافر  وال���ده  ك��ان  اإن  وت�ساأله 

باأمره( غائبًا. وحين  المهتّم  �سنين وغير 

عن  ُمحا�سٍر  اإل��ى  تتحول  بالإيجاب  ي��رّد 

القا�سي  وال��ده  بين  وتقارن  الأبناء  حقوق 

وقد  بب�ساطة  وترحل  الحنون..  ووال���دك 

على  والغ�سب  ال�سجون  نف�سه  في  اأيقظت 

العائالت  ببقية  قيا�سًا  كة  المفكَّ اأ�سرته 

المتما�سكة.

منذ  متزوج  ج��ارك  اأنَّ  م�سبقًا  تعرف 

�سنوات ولم يرزقه اهلل بطفل، ولكنك كلَّما 

عن  ت�ساأله  الم�سعد  ب��اب  اأم��ام  �سادفته 

ال�سبب والحل الممكن.. وتفترقان بعد اأن 

تتركه حائرًا في اأمره اآ�سفًا على و�سعه..

البادي  ال�سحوب  على  تعّلق  تنفّك  ل 

وت�ستفي�س  المري�س..  قريبك  وجه  على 

نتيجة  عن  ال�سف  في  رفيقك  تذكير  في 

ب�سديقه  اأخ��اك  ر  وُتذكِّ الفائقة..  بدانته 

وت�ساأل خالتك عن  الأم��ان��ة..  خ��ان  ال��ذي 

اأ�سباب ر�سوب اأبنائها في كل عام..

واأ�سئلة،  وتعليقات  كلمات  مجرد  هي 

اإث���ارة  اإل���ى  ت��ه��دف م��ن ورائ��ه��ا  لعلك ل 

في  ندوبًا  تترك  بالتاأكيد  ولكنك  الأحزان 

الرماد  تحت  م��ن  الجمر  وت��وق��ظ  القلب 

النا�س  بين  بالخالفات  تت�سبب  ولعلك 

و�سعه  في  ر  تفكُّ حالة  في  الآخ��ر  وُتبقي 

ال�سيئ.

لذلك قبل اأن تتكلم.. فّكر قلياًل في اأن 

الأحرف يمكنها اأن توؤلف مفردات قا�سية.

ل فيما ل يعنيك  احر�س على اأن ل تتدّخّ

من �سوؤون �سواك، ولعّله من الأف�سل حين 

تلتقي باأ�سخا�س ول تعرف بماذا تحدثهم 

اأو  الحكومة  ب��اأداء  براأيهم  ت�ساورهم  اأن 

هل  الطق�س..  بحال  راأيهم  عن  ت�ساألهم 

الطق�س عا�سف اأم م�سم�س؟!
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* قوانين وواقيات
تتميز ريا�سة الكيك بوك�سينغ بقوانين 

�سارمة تحافظ على �سالمة المتناف�سين، 

الواقيات  بع�س  المتبارين  على  وتفر�س 

والتجهيزات، منها:

والفك  الجبهة  يغطي  ال��راأ���س:  واق��ي   .1
تعيق  ل  بطريقة  والأذن���ي���ن  ال��ع��ل��وي 

النظر اأو ال�سمع.

لفافات لليدين )البانداج(.   .2
واٍق لالأ�سنان.  .3

واٍق ُيلب�س تحت ال�سروال.  .4
مباريات  في  ت�ستخدم  كالتي  قفازات   .5

المالكمة.

واٍق لل�ساقين وواٍق للقدمين.  .6
اأن  للمتباري  يت�سنى  التجهيزات  بهذه 

موؤذية  �سربة  اأية  من  تمامًا  نف�سه  يحمي 

ورغم ذلك هناك عدة قوانين تمنع اأي�سًا 

وظهر  العنق  على  ال�سربات  ت�سديد  من 

الجذع وخلف الراأ�س والركبة.

بوك�صين��غ:  الكي��ك 

ركل وَلِك��م.. بنبال��ة

* فوائد الكيك بوك�سينغ
بالإ�سافة اإلى اأن هذه الريا�سة ت�سمح 

للمتباري بممار�سة ريا�سة نبيلة وغير موؤذية 

فاإنها ت�سمح له بالتمتع بفوائد عدة فهي:

1� تقّوي ال�سخ�سية وتعمل على تنمية الثقة 
بالنف�س.

2� تعّلم الن�سباط واللتزام بالقوانين.
الإجهاد  ن�سبة  من  وتقّلل  الطاقة  تعّزز   �3
اأثناء ممار�سة اأي ريا�سة بدنية اأخرى.

4� ت�ساعد في خ�سارة الوزن.
يحبون  ممن  ك��ن��َت  اإذا  ال��خ��ت��ام،  ف��ي 

ممار�سة الريا�سات القتالية بطريقة راقية 

وغير موؤذية فما عليك �سوى الن�سمام اإلى 

الكيك  اإل��ى  اأكثر  والتعرف  ال��ن��وادي  اأح��د 

بوك�سينغ ول بّد اأنك �سوف تحبها.

هي ريا�سة جيو�ص الدول المتقدمة وتدريبات الدفاع عن النف�ص في المعاهد الريا�سية 

والأندية. اأما الترجمة الحرفية للكيك بوك�سينغ فهي كيك اأي ركل  وبوك�سينغ اأي مالكمة.

ظهرت هذه الريا�سة في اأميركا حيث كانت الحاجة اإلى خلق اأ�سلوب قتالي جديد يدمج 

ما بين المالكمة في ت�سديد �سربات اليدين مع ريا�سة الفنون القتالية الآتية من دول �سرق 

اآ�سيا مثل الكونغفو والتايكوندو.

تاأ�س�ص اتحاد الكيك بوك�سينغ في بداية الت�سعينات في الوليات المتحدة الأميركية 

القتالية  الألعاب  بقية  مع  جمعها  خالل  من  العالم  اأنحاء  جميع  في  اللعبة  هذه  لتنت�سر 

المعروفة باأ�سلوب يواكب تطورات الع�سر.
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يبت�سُم ال��ل��ي��ِل  ج����رُح  ل��ع��ي��ن��ي��َك  ي��ا َم���ْن ب��ف��وزك ف���اَز ال���ُع���ْرُب وال��َع��َج��ُمَن���َع���م 

��ُده��ا والقلُمن��ع��م ل���ث���ورت���َك ال���ك���ب���رى ُن��م��جِّ ال�ّسيُف  غّنى  لمجِدِك  َم��ن  ي��ا 

انطلقْت ق��د  العظمى  ال��ث��ورُة  ترت�سُمال��ث��ورُة  ال��ن�����س��ِر  ���س��ع��اِع  خ��ي��وِط  ع��ل��ى 

وتعت�سُمن���ع���م ل��ع��ي��ن��ي��ِك ي����ا اإي���������راُن اأغ���ن���َي���ٌة ال��دن��ي��ا  لحنها  ع��ل��ى  ت�����س��دو 

يبت�سُمع��ل��ى ث����راِك ب��ك��ى ج���رُح ال��ظ��الِم بكى ال��ل��ي��ِل  ب��ع��د  ال�����س��ب��ُح  واأق���ب���َل 

م��ف��ت��خ��ٌر ال���م���ج���َد  اإنَّ  اهلِل  اآي������َة  ف���ي ك����لِّ م��ن��ط��ق��ٍة ت�����س��م��و ب��ه��ا ال��ق��َي��ُمي���ا 

نع�َسْت فما  المنفى  في  عمرَك  �سئمواق�سيَت  ما  النا�ُس  ومنَك  العيوُن  فيَك 

َطهدًا وك�������اَن اأع��������ذَب م����ا لق���ي���َت���ُه الأل������ُمنا�سلَت من اأجِل �سعٍب عا�َس م�سَ

مرتفٌع ال�سعب  و���س��وُت  نه�سَت  والحَكُمحتى  الحقُّ  وعا�َس   
ُّ
الخميني عا�َس 

ال��م��ن��ف��ى ح��م��ت��ك ج��ن��ود اهلل وال��ه��م��ُمل��ّم��ا ن���وي���َت ع��ل��ى ال���ت���رح���اِل م���ن ب��ل��ِد

تلتحُمف����وّدع����ت����ك ج����ب����اُل الأل���������ِب ب���اك���ي���ًة ال�����س��ع��ِب  وف�����وُد  وا���س��ت��ق��ب��ل��ت��َك 

لقد ال�����س��م��وُد  ه����ذا  م���ا  اأك���ب���ُر   
ُ
��َل��ُماهلل ���س��اب��ْت على َوْق��ِع��ِه الأ���س��ب��اُح وال��ظُّ

لقد ال���ج���ب���اُل  ه����ذي  م���ا  اأك���ب���ُر   
ُ
م�����س��ْت م���ظ���اه���رة راي���ات���ه���ا ال��ق��م��ُماهلل

ب��ه��ا ك���ي���ف  اإي���������راُن  ي����ا  اأك����ب����ُر   
ُ
���ُماهلل ����سَ ���دْت ج��ث��ُث الأط���ف���ال وال���دُّ ت���وحَّ

ب���دْت ح���ي���َن  اإي��������راُن  ي���ا  اأك����ب����ُر   
ُ
تنهزُماهلل الق�سِف  ت��ح��َت  ال�����س��اِه  اأران����ُب 

منت�سرًا ج���اَء  ُح�سيٌن   
َّ
الخميني م���ن ك���رب���الَء وف��ي��ه��ا ال�����س��اُه م��ن��ه��زُماإنَّ 

ب���ِه ت�������س���عُّ  ن��������ورًا  ي����ا  اهلِل  اآي��������َة  م���ب���ادُئ ال���ع���دِل والأخ�������الِق وال�����س��ي��ُمي����ا 

معركًة ��اف��اِك  وال�����سّ ب��ال�����س��اِه  ��رَت  والأك��ُمف��جَّ والبركاُن  ال�ّسهُل  ا�ستوى  فيها 

بِه العالمين  َه����ززَت  ن�����س��رًا  الأم���ُمح��ّق��ق��َت  تحقيقه  ت�ستطْع  ول���م  ت�سقى 

ل���ع���ي���ن���ي���ك..
خليل عجمي

مهداة اإلى الإمام الخميني} في ذكرى تاأ�سي�ص الجمهورية الإ�سالمية
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د ال��ن�����س��ُر ف���ي ك��ّف��ي��ك وال���ك���َرُمف���اأ����س���رَق ال��م��ج��ُد والإ�����س����الُم رائ����دُه وغ�����رَّ

مًة قيِّ ال�����س��رِق  ف��ي  �سخ�سيًة  ينهدُمرّك����زَت  ال���ُب���رُج  ك���اَد  ل�سخ�سك  ح��ت��ى 

ال��ي��وَم بينهما اأن����َت  وال��غ��رب  ج�������اءْت ت�����وؤي�����ُدك ال����ب����ل����داُن ك��لُّ��ه��ُمال�����س��رُق 

ي��ُماأع��ط��ي��َت ب��اري�����َس در����س���ًا ل م��ث��ي��َل له ال��دِّ �سحرائها  على  ت����راَءت  حتى 

وع�سبَتها اأم��ري��ك��ا  رّك���ْع���َت  ���س��كَّ  ف��ي��َك ال�����س��ب��اُب واأن����ت ال��ق��ائ��ُد ال��َه��ِرُمل 

م��ف��ت��خ��رًا ال��ع��ي�����َس  اأراَد  ���س��ع��ٍب  ب����ف����ك����رِه ف���ب���ه���ذا ال�����خ�����ّط ي��ن��ت��ظ��ُموك����لُّ 

���ْت ُرب����ى اإي������راَن زاه��ي��ًة ُح���ل���وى ت���ع���مُّ ب���ه ال���خ���ي���راُت وال��ن��ع��ُمال���ي���وَم اأم�������سَ

خ��ال��ي��ًة ال�����س��اِه  ق�����س��ور  ��ْت  اأم�����سَ َلُمالآن  ولر( على الأط��الِل والظُّ يبكي )ال��دُّ

ُخلعوا ق��د  ال�����س��اِه  ب��اأم��ِر  َحَكمواف��ال��ح��اك��م��وَن  ق��د  ال�سعب  لأج���ِل  وال��ث��ائ��روَن 

ع��ل��ى �سفٍر ب��ات��وا  ل��ق��د  زعمواوال��م�����س��رف��وَن  بما  خابوا  لقد  )ال��خ��ال��دون(  و 

���ت���ن���ا اأمَّ ن����ب����را�����سَ  ي����ا  اهلِل  اآي�������َة  ي��ل��ت��ط��ُمي����ا  ال���ب���ح���ِر  م�����وُج  ت��ك��لَّ��م��َت  اإذا 

رُه ن���وَّ الليل  ف��ي  ��َرى  ���سَ اإْن  م�سعاًل  وث������ورًة ف���ي ���س��ب��ي��ِل ال���ح���ّق َت�����س��ط��رُمي��ا 

ُت��درك��ُه ال���غ���رِب  اك��ت�����س��اَح  اأردَت  رغ����َم ال�����س��ع��اِب وف��ي��ه ُي���رف���ُع ال��َع��َل��ُماإذا 

موعظًة الأر�����سِ  �سعوِب  ك��لَّ  ف��ال��ت��زم��وااأع��ط��ي��َت  الإي���م���اُن  ه��و  ��الح  ال�����سّ اأنَّ 

ع��ل��ى ج��م��اج��م��ه��م وال���ح���رُب ُت��ح��ت��دُموع�����اه�����دوَك ب������اأن ي���ب���ن���وا م���اآذن���ه���م

اأن�����َت ال��ج��م��ُر ف���ي دم��ن��ا وال�������روُح ف��ي��ن��ا وف����ي اأوت����ارن����ا ال��ن��غ��ُمي���ا اآي�����َة اهلِل 

ع��ا���س��ف��ًة ال���ج���رِح  ف����وَق  اأنَّ  ي��ن��ه��دُمع��لَّ��م��ت��ن��ا  )���س��ّن��ي��َن(  ع��ل��ى  ت��ه��اوت  اإذا 

على ال��ف��ق��اِر  ذا  اإلَّ  ���س��ي��ُف��َك  ك���اَن  ُلجموام��ا  قد  ال�سيف  بحدِّ  حتى  الأع���داِء 

تعرُفه ��ّف��ي��ُن(  )���سِ ال��ذي  العليِّ  ��ارم��ي��ه ول��ك��ْن ل��ي�����َس َي��ن�����س��رُم�سيُف  ِم���ن ���سَ

85

م
 2

01
2 

ن
سا

�
ي
ن
/

 2
47

د 
د

ع
ل
ا



ك�صكول

 الأدب
اإعداد: اإبراهيم من�سور

من اأمثال العرب

َلَمْندوحًة  المعاري�ص  في  »اإّن 

عن الكذب«.

وهو  ِمْعرا�س،  جمُع  المعاري�س: 

اأن  اأي  ى،  الُمَعمَّ اأو  به،  ى  المورَّ الكالم 

اآخر،  �سيئًا  به  تعني  واأن��ت  �سيئًا  تذكر 

ى بالتورية. وهو ما ُي�سمَّ

ال�ّسعُة  الُمْنَتَدُح:  اأو  والمندوحة، 

لإمكانية  المتَّ�َسع  بمعنى  والُف�سحة، 

وعدم  الإ���س��ارة  وُلطف  بذكاء  التعبير 

الت�سريح المبا�سر.

يح�َسُب  لمن  المَثُل  ه��ذا  ُي�سَرُب 

فكاأنَّ �سارَب  الكذب،  اإلى  اأنه م�سطرٌّ 

فاإّن لك في  له: ل تكذب،  يقول  المَثِل 

ى  فنون القول متَّ�سعًا من التعبير المورَّ

يوؤّمن لك ُح�سَن التخلُّ�س.

دود من اأجمل الرُّ

ة اأن يعبث  اأراد معاوية بن حرب بن اأميَّ

�سريك  وا�سُمه  المكفوفين  ال�سيوخ  اأحد  مع 

بن الأعور. وكان �سريك هذا جريئًا ل يهاب 

بن�سبه  الفخر  كثيَر  كان  كما  اهلل،  اإل  اأح��دًا 

وقومه. فقال له معاوية:

من  خ��ي��ٌر  والتوحيد  ���س��ري��ك،  ا���س��ُم��ك   �

رك. واأنت ابن الأعور، وذو العينين خيٌر  ال�سِّ

من ذي العين الواحدة. واأنت اأعمى، ول �سّك 

اأّن الإب�سار خير من العمى. فبماذا تْفَخر؟

اأجابه الرجُل بقوله:

من  خ��ي��ٌر  وال�سلم  ح���رب،  اب���ُن  واأن���ت   �

ُة اإل ت�سغير  ميَّ
ُ
ميَّة، وما الأ

ُ
ك اأ الحرب. وَجدُّ

 
)1(

َمة )العبدة(. واأنت معاوية، وما معاويُة
َ
الأ

اإل كلبُة العرب، فبماذا تفخر!! 
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من اأجمل الِهجاء

من اأجمل �سعر الهجاء: »الإخواني«، اأو الهجاء بين الأ�سحاب. ومنه ما جاء من �سبيل 

المفاكهة والمعاتبة على ل�سان ال�سديقين نور الدين بن َحَجر وبدر الدين العيني. فعندما 

الم�سجد  منارة  لمراأى  ُده�سا  يوم،  ذات  القاهرة،  في  الموؤيَّد  جامع  اأمام  يان  يتم�سَّ كانا 

وقد �سقطت على الأر�س، ولم ُيْعَرف ال�سبب. فقال نور الدين َحَجر ل�ساحبه بدر الدين 

الَعْيني:

�����ِد رون������ٌق ي��ِنِل����ج����ام����ِع م�����ولن�����ا ال�����م�����وؤيَّ م��ن��ارُت��ه ت��زه��و على ال��ف��خ��ِر وال��زَّ

��ب��وا العيِن!ت���ق���وُل، وق����د م��ال��ت ع��ل��ي��ه��م، ت��ع��جَّ من  اأ���س��رُّ  ُح�سني  على  فلي�س 

عندئٍذ اأجابه العيني على الفور:

ُج���ِل���َي���ْت اإذ  ال����ب����اِن  ك���ع���رو����سِ  وال���َق���َدِرم����ن����ارٌة  اهلِل  ب��ق�����س��اِء  م���ت  ُه���دِّ ق���د 

���س��ي��َب��ْت ب��ع��ي��ٍن، ق��ل��ت: ذا غلٌط
ُ
اأ الحَجِر!ق��ال��وا:  ُة  خ�سَّ اإّل  ال��ه��دَم  اأوج���ب  م��ا 

من الأ�سداد

ان. دَّ َل، فهما �سِ ق وتعطَّ � َبهَي: ح�ُسَن وَظُرَف. وَبِهَي: تخرَّ

ام هو الأ�سد الكثير النحيم، والنحيم  � النَّحامُة: ال�سخاء، وكذلك هي الُبخل؛ فالنحَّ

ام هو البخيل الذي اإذا �سئَل حاجًة اأو ماًل َنَحَم  هو الزئير الذي يخرج من جوفه. والنحَّ

اأي تنحنَح ب�سبب بخله.

� َع�ْسَع�َس: اأقَبَل واأدبر، فهو من الم�سترك اللفظي؛ فَع�ْسَع�َس الليل: اأظلم وم�سى. قال 

تعالى في الآية 17 من �سورة التكوير: {َواللَّْيِل 

اإَِذا َع�ْسَع�َس}، اأي: اأقبَل واأدبَر، من مبداأ الليل 
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عاّمّي اأ�سله ف�سيح

� َك��َرَع: فالن َعْم يْكَرْع الَمّي َكْرع، هذا في 

العامّية، واأ�سُله ف�سيح: َكَرَع الماَء: تناوله بفمه 

من مو�سعه بال و�ساطة �سيء.

اأي:  ْم��َب��ْرِط��ْم،  ف��الن  بالعامية:  َب���ْرَط���َم:   �

والبرَطَمُة،  غيظًا.  الوجه  منتفخ  حاِنق  عاب�س 

 ،
)2(

وغيظ انتفاخ  في  العُبو�س  بالف�سحى، هي 

ُيقال: ما َله ُمَبْرِطمًا.

� اللَّْقلقة: كثرة الكالم في ما ل يفيد، وقد 

« بمعنى: �سرَب،  »َلقَّ التعبير: فعل  اأ�سل  ي�سّر. 

يقال:  الكالم،  الكثير  هو  النا�س  من   » و»ال��لَّ��قُّ

اللَّْقَلقة  ا  اأمَّ الكالم.  كثير  اأي  اق،  بقَّ اٌق  َلقَّ رجل 

العيُّ  اأي  الكالم،  في  الُحْب�َسُة  فهي  الل�سان  في 

ر الكالم.  والعجز وتعذُّ

ا للتاأنيث اأو المبالغة كالنابغة!( 1) معاوية: ا�سم فاعل من عاَوى )= عَوى( والتاء اإمَّ

كتاب العين، الخليل الفراهيدي، ج 7، �س 473.( 2)

م. ن، ج 5، �س 164.( 3)

المنجد في اللغة، �س 594.( 4)

الهوام�ص

ة بالمعاني  كلمات َثريَّ

ال�سبَح.  واأظَهر  الظالم  ك�سف  ال�سبَح:  اهلل  َفَلَق  ه.  �سقَّ ال�سيَء:  وَفلََّق  َفلََق:   �

فالَفَلُق هو الفجر، وقوُله تعالى: {ُقْل اأَُعوُذ ِبَربِّ اْلَفلَِق} )الفلق: 1(، هو ال�سبُح، 

. ومن معاني الَفَلق )َجْمُعه ُفْلقان(: الَخْلُق 
)3(

 فلقه اأي اأو�سحه واأبداُه فانفلَق
ُ
واهلل

اإ�سكال، والمطمئنُّ من الأر�س بين ربوَتْين، وجهّنم، وال�سقُّ  كلُّه، وبيان الحّق بعد 

في الجبل. ومن معاني الَفَلق )جْمُعه اأفالق(: عوٌد ُيرَبط حْبٌل من اأحد طرَفْيه اإلى 

اِن فُي�سَرُب عليهما. والَفلق،  الآخر وُتجَعل ِرْجال المجرم داخل ذلك الحْبل وُت�سدَّ

.
)4(

ع حمو�سًة من اللبن، هو المتقطِّ
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ال�������ص���غ���ط 
ال��ن��ف�����ص��ي
الدكتور ف�سل �سحيمي

من  الكثير  اإل���ى  اليومية  حياته  ف��ي  ال��م��رء  يتعر�ص 

على  والم�سوؤوليات  الأع��م��ال  ت��وال��ي  نتيجة  ال�سغوطات 

عاتقه، فتت�سارع الأولويات من الأعمال لُتجِهد نف�سه وفكره 

وج�سده، ومن ثم تليها الثانوّيات لتاأخذ اأي�سًا حّيزًا في نف�سه 

ّب في مر�ٍص نف�سي  وفكره. وكل هذه ال�سغوطات تتراكم لت�سُ

وهو ال�سغط النف�سي.  

اأو  ال�سلبية  والأح��داث  ال�سدمات  وليد  النف�سي  ال�سغط  يعتبر 

الإيجابية التي يتعّر�س لها المرء. وي�ستطيع الإن�سان اأن يملك خيار 

وتقّبل  الإرادة  خالل  فمن  له،  ال�ست�سالم  اأو  المر�س  من  ال�سفاء 

ال�ست�سالم  اأن  فيما  ي��زول،  اأن  للمر�ِس  يمكن  الآخ��ري��ن  م�ساعدة 

النف�سية  لل�سراعات  فري�سة  الإن�سان  يجعل  تداركه  وعدم  للمر�س 

والهواج�س المر�سية والتي تنتهي به في دائرة ال�سياع.
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* تعريف ال�سغط النف�سي
هو   STRESS اأو  النف�سي  ال�سغط 

ن��ت��ي��ج��ة ت��ف��اع��ل الإن�������س���ان م���ع ال��ع��وام��ل 

المحيطة به والتي اإما تكون عوامل �سلبية 

اأو اإيجابية. وبمعنى اآخر، ال�سغط النف�سي 

ا�ستجابة  درج���ة  اإل���ى  ي�سير  م��ف��ه��وٌم  ه��و 

في  البيئية  الأح��داث  اأو  للمتغّيرات  الفرد 

اأن  ال�سائع في مجتمعاتنا  والخطاأ  حياته. 

ال�سغط النف�سي هو فقط نتيجة الأحداث 

اأحيانًا  يكون  اإذ  ال�سلبية،  ال�سدمات  اأو 

مفرحة  اإيجابية  ل�سدمة  التعر�س  ب�سبب 

ي�سبح  ك��اأن  ال�سهرة..  ال��زف��اف،  م��ث��اًل: 

و�سهرة  ع��اٍل  مقاٍم  �ساحب  فجاأة  الفرد 

لأنه  النف�سي  بال�سغط  ي�سعر  هنا  ذائعة، 

اأن م�سوؤوليات كثيرة �ستترتب عليه  يعرف 

التمييز  يمكن  وهنا  حياته.  على  وت��وؤث��ر 

الأح���داث  م��ن  لكلٍّ  مهمين:  اأم��ري��ن  بين 

مختلفة،  فعل  ات  ردَّ والإيجابية  ال�سلبية 

فعل  رّدة  اإل��ى  ت��وؤدي  الإيجابية  فالأحداث 

مفرحة و�سارة اأما الأحداث ال�سلبية فاإّنها 

يعي�س  ك��اأن  �سلبية  فعل  رّدات  اإل��ى  ت��وؤدي 

على  بدورها  توؤثر  موؤلمة  م�ساعر  المرء  

فهذه  الج�سدية،  اأو  الفيزيولوجية  حالته 

التاأثيرات ال�سلبية )كالفراق، الف�سل، وفاة 

غير متوقعة، مر�س فجائي حاد...( توؤدي 

اإلى ردة فعل ت�سّمى »المر�س النف�سي«.

* اأعرا�سه
���ا نوم  1� ا���س��ط��راب��ات ف��ي ال��ن��وم؛ اإمَّ

مفرط اأو اأرق.

اأكل  اإم��ا  الطعام؛  في  ا�سطرابات   �2

مفرط اأو اإم�ساك عن الطعام.

اإلى  ون�سير هنا  3� دقات قلب �سريعة. 

طبيب  اإلى  يذهبون  النا�س  من  الكثير  اأن 

اإل���ى طبيب غ���دد وت��ك��ون  ق��ل��ب وم���ن ث���ّم 

اإّل  اأي مر�س  يعانون من  ل  اأّنهم  الّنتيجة 

 Anxiety اأن المري�س عنده حالة من القلق

غط النف�سي. وهو مر�س �سببه ال�سَّ

4� ا�سطرابات الّتنف�س.

5� الغ�سب المُت�سارع Impulsivity غير 

المبرر.

6� �سيق في التنف�س.

ون�سير  الج�سدية.   � النف�سّية  الآلم   �7

هنا اإلى مالحظة مهمة جدًا وهي اأن اأغلب 

من  ي�ستكون  النف�سي  ال�سغط  مر�سى 

اإجهاٍد عام General fatigue ويغفلون عن 

اأنهم يعانون من مر�س نف�سي ولذلك فاإنَّ 

اإلى  يتوجهون  الذين  المر�سى  من   40%

الطوارئ في الم�ست�سفيات يكونون مر�سى 
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 .Psychosomatic نف�سيين � ج�سديين

اأو  دراية  بغير  ال�سوت  نبرة  ارتفاع   �8

انتباه.

اأو تعنيف من هم  العنف  ا�ستخدام   �9

حوله )عنف ج�سدي، ُعنف كالمي، عنف 

لفظي...(.

* م�ساعفاته
يوؤدي ال�سغط النف�سي اإلى نوعين من 

الأمرا�س: مر�س ع�سوي ج�سدي ومر�س 

نف�سي روحي، اأما م�ساعفاته فهي:

ال���ك���اآب���ة.  اأو  الك���ت���ئ���اب  م���ر����س   �1

ال�سغط  اأن  اإل��ى  نلتفت  اأن  المهم  وم��ن 

اكتئاب  حالة  اإل��ى  ُي��وؤدي  اأحيانًا  النف�سي 

الذهاني  بالكتئاب  ت�سمى  الحالة  وه��ذه 

اإلى  ت��وؤدي  وهي   Psychotic depression

يقوم  اأن  اإل��ى  ت��وؤدي  اأحيانًا  اأو  اأح��د،  قتل 

الم�ساب بخالفات وم�ساكل مع النا�س.

2� القلق.

3� ال�سداع.

4� ا�سطراب في ا�ستقرار ال�سكري.

5� ا�سطراب في ا�ستقرار ال�سغط.

 PTSD ال�سدمة  بعد  ما  ا�سطراب   �6

وهو من اأهم م�ساعفات ال�سغط النف�سي 

ما  �سخ�س  ي��ت��ع��ر���س  ع��ن��دم��ا  وي��ح�����س��ل 

اأّم  تفقد  اأن  مثل:  قوّية،  نف�سّية  ل�سدمة 

بغ�ّس  �سير،  ح���ادث  ح��ري��ق،  اإث���ر  ول��ده��ا 

ولكن  ل  اأم  ال��ول��د  ت��وّف��ي  اإذا  عما  النظر 

دمة النف�سية  مجّرد تعر�س الأم لهذه ال�سّ

والمعاناة التي تمر بها يوّلد عندها هاج�سًا 

ت�ستذكرها.  وهو �سور   Flashbacks ا�سُمه 

هواج�س  عندها  ال�سدمة  ه��ذه  وتخلق 

هذا  تكرار  اإمكانية  من  ومخاوف  نف�سّيه 

فتعي�س  ول��ده��ا،  له  تعّر�س  ال��ذي  ال�سرر 

مر�ص��ى  اأغلب  اإن 

ال�صغ�ط النف���صي 

من  ي�����ص��ت��ك��ون 

اإج�����ه�����اٍد ع���ام 

ويغ��ف��لون ع���ن 

من  يعانون  اأنهم 

نف�ص���ي م����ر�س 
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اإلى ا�سطراب  هذه الحالة التي توؤدي بها 

عالج  اإل��ى  التوّجه  �سريعًا  ي�ستلزم  ح��اد 

ي. ل��ذل��ك، م��ن المهم ج���دًا  ت��دارك  ج���دِّ

مر�س ا�سطراب ما بعد ال�سدمة لت�سكيله 

غِفَلْت 
ُ
اأ اإذا  الإن�سان  حياة  على  خطورة 

معالجته.

7� الخوف من الأماكن المغلقة.

8� ال�����س��غ��ط ال��م��ت��راك��م ال���ذي ي���وؤدي 

في  خلل  اأنه  اأي  التوازن  معرفة  عدم  اإلى 

التركيبة النف�سية.

* اأنواع ال�سغط
من  ن��وع��ي��ن  ب��ي��ن  التمييز  م��ن  ب���ّد  ل 

ال�سائعة  النف�سية  ال�سغوط  ال�سغوط: 

وال�سغوط النف�سية المتراكمة.

فهي  ال�سائعة  النف�سية  ال�سغوط  اأم��ا 

ال�سغوط التي يتعر�س لها الإن�سان في كل 

ُتحلُّ  و  الحّر...  ال�سير،   زحمة  مثل:  يوم 

طبي،  تدخل  اأي  دون  من  ال�سغوط  ه��ذه 

المرء  يخ�س�س  عندما  الوقت  مع  وتزول 

لنف�سه وقتًا للراحة اأو يتحدث مع اأحد. اأما 

بدايًة  فهي  المتراكمة  النف�سية  ال�سغوط 

عبارة عن �سغوط طبيعية ولكن تت�ساعف 

هذه ال�سغوط لت�سبح متراكمة وتوؤدي اإلى 

مر�س نف�سي ي�ستلزم التدخل الطّبي فورًا، 

لأنها ت�سبح قوية، مثل �سّدة الحزن الذي 

اإلى  ثم  ال�سوداوية ومن  الأفكار  اإلى  يوؤدي 

الت�ساوؤم اأو النتحار.

* �سبل الوقاية
العالج  �سبل  الوقاية عن  �سبل  تختلف 

ال�سغوط  حالة  اإل��ى  المري�س  و�سل  اإذا 

اإل��ى  بالن�سبة  اأم��ا  المتراكمة.  النف�سية 

�سبل الوقاية فال بّد من القيام بالخطوات 

التالية:
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�سيء  اأول  ال���ذات،  مع  الم�سالحة   �1

يكون  اأن  ه��و  الن�����س��ان  يتعلمه  اأن  يجب 

باإيجاد حلول،  البدء  قبل  لم�ساكله  مدِركًا 

واأن يكون مدركًا لإيجابياته اأي�سًا.

2� القناعة، فمن المهم جدًا اأن يعرف 

المرء اأنه ل يوجد �سيء مثالي في الحياة، 

الحياة تحتم  اأن طبيعة  واأن يعرف كذلك 

وجود م�ساكل و�سعوبات ل بّد من تخطيها.

 Time management الوقت  اإدارة   �3

اأن  �سروطه  اأه��م  وم��ن  الوقت  برمجة  اأو 

ويعرف  لراحته  وقتًا  الإن�سان  �س  ُيخ�سِّ

اأي�سًا �ُسُبل راحته وكيفيتها. 

عامل  وهو  الأ�سدقاء،  مع  التوا�سل   �4

النف�سي،  ال�سغط  م��ن  للتخفيف  ج��ي��د 

الم�سكلة  وتفريغ  الآخ��ري��ن  م��ع  فالحوار 

ف %40 من ن�سبة ال�سغط الذي يعي�سه  يخفِّ

المري�س. وكذلك اللعب مع الأولد ي�ساهم 

في التخفيف من هذه الن�سبة اأي�سًا.

* �سبل العالج
يلجاأ  اأن  فهو  الأمثل  العالج  �سبيل  اأما 

الطبيب،  اإلى  خطواته  اأولى  في  المري�س 

ي�سّخ�س  اأن  ب��ع��د  وال����ذي  ال��ط��ب��ي��ب،  اأي 

لمعالجته  الأن�سب  الو�سيلة  يقّدر  الحالة، 

وهي اإما بالأدوية اأو عبر العالج النف�سي.

مالحظة  اإلى  الإ�سارة  من  بّد  ل  وهنا 

هامة وهي اأن الكثير من النا�س يتوّهمون 

اأو توؤثر على  وجود موؤثرات خارجية ت�سّر 

لإيجاد  مين  المنجِّ اإلى  فيتجهون  حياتهم 

الحل عندهم وهذا اأمر يتعار�س مع الدين 

والعقل.

في الختام، ل بد من القول اإن التوازن 

اأم��ورن��ا  ف��ي مختلف  وم��ط��ل��وب  ���س��روري 

الإن�سان  اأن يعرف  الحياتية، فالتوازن هو 

كيفية الو�سول اإلى حالة العتدال النف�سي 

من خالل اإزالة العوامل التي قد ت�سبب له 

�سغوطات معّينة وكيف عليه اأن ي�سلك من 

جهة اأخرى، �سبيل راحته.
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ب�سام الطعان*

�سهلة  فري�سة  نف�سه  )ي��ا���س��ر(  وج��د 

ل��م��ر���س غ��ام�����س وم��ح��ب��ط، م��ر���س زرع 

الخوف والأنين في ج�سده، يريد اأن يهوي 

عليه ك�سفرة المق�سلة ويزيله من جغرافيا 

واإن��م��ا ج��اء معه  ي��اأِت وح��ده،  لم  الحياة. 

كال�سهم،  ج�سده  في  دخل  �سديد  اكتئاب 

و�سق روحه التي �سرقها من قبل ال�سحوب 

الرمادي الداهم.

ج��ان��ب��ه،  اإل����ى  تجل�س  زوج��ت��ه  ك��ان��ت 

ت��وا���س��ي��ه، ت�����س��ّج��ع��ه ع��ل��ى ال��ّن��ه��و���س من 

الفرا�س، وكان ذلك �سبيهًا بتدّفق كابو�س 

مرعب بالن�سبة لها.

الخرائبي  الم�سهد  تطرد  اأن  حاولت 

وقالت له:

� تزّود بقدر من باأ�س يا يا�سر واذهب 

اأم��ام  �سعلوك  الأل���م  اإّن  الّطبيب..  اإل��ى 

الإرادة.

الأوه���ام  م��ن  وقطيع  البيت  اإل��ى  ع��اد 

يت�سّمر عند حافة عقله، والموت كاأّنه يراه، 

كعادتها  ونف�سه  معه،  م��وج��ودًا  ويح�ّسه، 

منطوية وم�ست�سلمة للحزن والخمول.

حول  الأ�سياء  تغرق  يمّر،  يوم  كل  في 

الوح�سة،  ت�سُكنه  رم��ادي،  ل��وٍن  في  يا�سر 

يجري الإحباط في �سرايينه، بينما زوجته 

تنظر اإلى وجوده الذابل وتحاول ما بو�سعها 

الّتخفيف عنه.

اأن  التي حاولت  نظراتها  في  ا�ست�سف 

تلملمها بعيدًا عنه حزنًا عميقًا، فقال لها:

� اأتمنى اأن اأفعل ذلك لكنني ل اأ�ستطيع.

جل  ب��اهلل  ا�ستغاثت  راأ���س��ه��ا،  رف��ع��ت 

دموعها  والتياع.  بحرقة  واأجه�ست  جالله 

في  تقيم  قطرة  وك��ل  �سافية،  م�ستديرة 

ي�سحذ  ال��ح��زن  وت��ج��ع��ل  ال��ق��ل��ق،  نف�سها 

ثناياها،  في  رحمة  دون  ويغرزها  �س�فرته 
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كيف ل وقد اأ�سبح قلبها م�سكنًا جمياًل له.

اأن ينه�س  ذات يوم دافئ، نه�س قبل 

كعلكة  تعا�س��ته  م�سغ  نومه،  من  ال�سبح 

ال�سرير  م�سند  اإل��ى  راأ���س��ه  اأ�سند  ب��ائ��رة، 

وهو ي�سعر بال�سيخوخة تدب في كل اأنحاء 

تفا�سيل  ك��ّل  ي��ت��ذّك��ر  اأن  ح���اول  ج�����س��ده، 

الحلم، لكّنه لم ي�ستطع اأن يتذّكر اإّل جملة 

واحدة �سمعها في الحلم:

»اإّنه ال�سافي«.

وفي  ال��وع��رة،  الحلم  دروب  ف��ي  ت��اه 

ما  اأم  الأوان  اآن  لنف�سه: »هل  قال  النهاية 

زالت في الّروح بقية؟

الجملة  اأخ����رى، وظ��ّل��ت  اأي����ام  م���ّرت 

داخله  ف��ي  هم�س�ت  انك�ساره،  قلعة  تعلو 

المخاوف، وطافت به الأوهام من جديد، 

الأ�سى والّلوعة، الخوف وال�ّسجاعة، الوعي 

والاّلوعي،  لمعت في ذهنه فكرة دفعته من 

ال�ّسرير دفعًا، وهّداأت خواطره المتكدّرة، 

اأعلن بدء انتحار الخوف وال�سمت، وبدء 

نمّو زهور التحدي. لملم بع�سه ليطفو على 

قمة ال�سحة، وي�سمو نحو الخال�س، خرج 

الفجر  غب�س  احت�سى  وه��زال��ه،  بوؤ�سه  مع 

وطارد غزلن الخال�س، وب�سيء من �سبر 

اأيوب، �سار على الر�سيف المغ�سول بمطر 

المدينة،  اأع��ادت��ه  ال��ذي  المبكر  ال�سباح 

الألم يمالأ الفم والخا�سرة ول يهتم، فقد 

افي بعدما �ساق ذرعًا 
ّ
قّرر البحث عن ال�س�

بحياة الكتئاب والعقاقير والظالم.

ظهره  واأ���س��ن��د  الم�سجد  اإل���ى  و���س��ل 

دخل  ثم  ال�سعداء،  تنف�س  الحائط،  اإل��ى 

بخطوات بطيئة، تو�ساأ، واأمام القبلة �سلى 

اأن  وج��ل  عز  هلل  تو�سل  ا�ستخارة،  ركعتي 

يبعث له الدواء وال�ّسفاء.

تناثرت  وف��ج��اأة  الم�سجد،  م��ن  خ��رج 

والخموُل  والوجع  التَّعا�سة  ومعها  الكاآبة 

�سماء  اأ�سبح  قد  قلبه  اأنَّ  واأح�سَّ  حطامًا، 

واأنَّ  ���س��ف��راء،  ل��ورق��ة  تتَّ�س�ع  ل  خ�����س��راء 

�سكل  اأروع  في  عروقه  في  تفجرت  الحياة 

لها.

اتجه �سوب بيته �س�اهرًا فرحته، واأمام 

األحانها  تن�سد  الحياة  �سوت  �سمع  الباب، 

راأت��ه  وعندما  ال��ب��اب،  فتح  اأع�سائه،  في 

تلك  �سفتيه  وعلى  والراحة،  الفرح  يتاأبط 

وهتفت  زوجته  بهتت  الغائبة،  البت�سامة 

ب�سوت �ساحك:

ّحة  ال�سّ اأرى  يا�سر،  يا  اهلل  �ساء  ما   �

تتالألأ على وجهك!

في  ي�ستمع  وه��و  النافذة  اأم��ام  جل�س 

رحيق  ع�سر  الأجنحة.  رفيف  اإل��ى  ن�سوة 

ال�سم�س بين يديه ومنح نف�سه قطرة �سوء 

هجره  ال��ذي  الطعام  طلب  لها،  ا�ستاقت 

طوياًل بفرح طفولي:

تلك  ك��ل  م��ن  زوج��ت��ي  ي��ا  تخّل�سي   �

الأدوية، لقد اهتديت اإلى ال�سافي.

* كاتب من �سوريا
الهوام�ص
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اإعداد: حوراء مرعي

ال�ساحر  وجهها  الراأ�سمالية  اأظهرت 

في  ح��اف��الت  �سركة  �ساحب  خ��الل  م��ن 

ملبورن )اأ�ستراليا( قرر م�ساركة ثروته مع 

العاملين في �سركته.

لقب  على  غريندا  كين  ح�سل  فقد 

علم  اأن  بعد  اأ�ستراليا  ف��ي  مدير  اأف�سل 

عددهم  البالغ  ال�سركة  ف��ي  الموظفون 

1800 �سخ�س اأنهم ح�سلوا على جزء من 
مبلغ بيع ال�سركة ب�15 مليون دولر اأ�سترالي 

)16 مليون دولر اأميركي(.

الفرحة  م��ن  ب��ك��وا  الموظفين  بع�س 

دولر   8500 مبلغ  ب��وج��ود  علموا  عندما 

اأ�سترالي في ح�ساباتهم البنكية، في حين 

توجه بع�سهم اإلى تقديم �سكوى لظّنهم اأّن 

�صاحب �صركة 

يقت�صم ثروته مع عماله

الأمر رّبما ينطوي على خطاأ م�سرفي.

العمل  »اإّن  عامًا(:   79( غريندا  وقال 

به،  العاملين  ج��ودة  بمقدار  جيدًا  يكون 

وعاملونا كانوا رائعين«.
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تحدى ديك الّطبيعة في ال�سين وفاجاأ 

الجميع بو�سعه 14 بي�سة حتى الآن.

واأف�������ادت ���س��ح��ي��ف��ة »���س��اي��ن��ا دي��ل��ي« 

المحمول  الهاتف  رقاِئق  مخترع  حّذر 

فرايدلهايم  الأل��م��ان��ي  الكيمياء  ع��ال��م 

اأج��ه��زة  ت��رك  مخاطر  م��ن  فولنهور�ست 

على  النوم  غ��رف  في  مفتوحة  الموباي�ل 

اإب��ق��اء تلك  اأن  ال��ب�����س��ري، واأك���د  ال��دم��اغ 

الأجهزة اأو اأية اأجهزة اإر�سال اأو ا�ستقبال 

من  حالة  ي�سبب  النوم  غرف  في  ف�سائي 

وت��ل��ف في  ال��ن��وم  الأرق وال��ق��ل��ق وان��ع��دام 

الدماغ مما يوؤدي على المدى الطويل اإلى 

تدمي�ر جه�از المن�اع�ة في الج�سم .

ل��ت��ردد  قيمتان  ت��وج��د  اأن���ه  واأ����س���اف 

هاتفك..

مفاعٌل نووي!

الإ����س���ع���اع���ات ال��م��ن��ب��ع��ث��ة م���ن ال��ه��ات��ف 

والثانية  900 ميجا هرتز  الأولى  الخلوي، 

الج�سم  يعر�س  مما  ه��رت��ز  ميغا   1800
م��وؤك��دًا  ع��دي��دة،  مخاطر  اإل���ى  الب�سري 

المحمول  ال��ه��ات��ف  ت��ق��وي��ة  م��ح��ط��ات  اأن 

الناجمة عن  تعادل في قوتها الإ�سعاعات 

ال��ت��رددات  اأن  كما  �سغير،  ن��ووي  مفاعل 

الموبايل  من  الناتجة  الكهرومغناطي�سية 

تخترق  التي  ال�سينية  الأ�سعة  من  اأق��وى 

باأ�سعة  والمعروفة  الج�سم  اأع�ساء  كافة 

»اإك�س«.

ديك يتحّدى الطبيعة ويبي�س!

3 كيلوغرامات في  اأّن ديكًا يزن  ال�سينية 

�سرق ال�سين بداأ يبي�س منذ فترة وو�سع 

14 بي�سة حّتى الآن.
الديك  بي�سة  حجم  اأّن  اإل��ى  واأ�سارت 

اأكبر من حجم البي�سة الطبيعية.

تف�سيرهم  العلماء  بع�س  عن  ونقلت 

لهذه الحالة باأّن الديك في الأ�سل دجاجة 

اأو  خارجّية،  عوامل  ب�سبب  تحول  ولكنه 

اأنه يحمل من الأ�سا�س جهازين تنا�سليْين 

مختلفْين.
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الهواتف المحمولة 

تتخطى عدد الب�صر

�سيفوق عدد اأجهزة الهاتف المحمول عدد الب�سر هذا العام، وذلك وفقًا لتقرير اأخير 

لتداول البيانات على ال�سبكة العالمية وهو ما �سدر عن �سركة »�سي�سكو« المتخ�س�سة في 

مجال ال�سبكات الإلكترونية.

وتتوقع ال�سركة اأنه بحلول عام 2016 �سيكون هناك 10 مليارات هاتف محمول مت�سل 

بالإنترنت في العالم. وفي ذلك التاريخ، �ستقوم �سبكات الإنترنت با�ستيعاب نحو )130 

.DVD اإك�سابايت( من البيانات كل عام، وهو ما يعادل �سعة 33 مليار اأ�سطوانة

وقد بلغ حجم البيانات التي تم تداولها عبر اأجهزة الهاتف المحمول في عام 2011 

يحدث  اأن  المتوقع  ومن   ،2000 عام  العالمي  الإنترنت  بيانات  حجم  اأ�سعاف  ثمانية 

ال�ستهالك المتزايد للبيانات مزيدًا من الم�سكالت ل�سركات ت�سغيل الهواتف المحمولة 

التي تبذل جهدًا كبيرًا لمواكبة الطلب الزائد على الخدمات.
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اأكد �سون �ستون نجل المخرج الأمريكي 

اإ�سالمه  �سهر  الذي  �ستون  اأوليفر  ال�سهير 

انجذب  اأنه  الإيرانية  اأ�سفهان  مدينة  في 

 Qعلي الموؤمنين  اأمير  �سخ�سية  اإلى 

ذي  علق قالدة  ولهذا  لبناني  �سديق  عبر 

لالإ�سالم.  اعتناقه  قبل  عنقه  في  الفقار 

وق����ال: »م��ن��ذ زم���ن ك���ان ل���دي اأ���س��دق��اء 

 Pمحمدًا اأن  منهم  وعلمت  م�سلمون 

اأدر���س  اأخ��ذت  ولهذا  الأخير  الر�سول  هو 

يعتقد  من  »كل  م�سيفًا:  بجدية«  الق�سية 

بوجود اهلل ل يخاف من �سيء واأنا اأي�سًا ل 

اأخ�سى ال�ست�سهاد في  �سيئًا كما ل  اأخاف 

�سبيل اهلل لأن اهلل هو الذي يحميني«.

�سلواتي  اأولى  »�سليت  �سون:  واأ�ساف 

 Rالأئمة اأبناء  اأحد  قبة  من  بالقرب 

ال�سيد داوود الذي يقع مرقده �سمال  وهو 

حين  حالتي  و�سف  اأ�ستطع  ول��م  طهران 

اأداء ال�سالة«.

 يذكر اأن �سون جاء اإلى اإيران لإخراج 

من �صون .. اإلى علي!

الإي��ران��ي  وال�ساعر  ع��ا���س��وراء  ع��ن  فيلم 

مولوي.

»اأن��ا  ق���ال:  ع��ا���س��وراء  اإل���ى  وبالن�سبة 

العظيم،  اليوم  هذا  بدرا�سة  من�سغل  الآن 

اإن   « واح���د:  ك��الم  ف��ي  ال��ق��ول  واأ�ستطيع 

عا�سوراء هو يوم الع�سق والمحبة«.

الدين  باعتناق  �ستون  �سون  وت�سّرف 

الإ�سالمي واختار لنف�سه ا�سم علي وذلك 

اأ�سفهان  ال�ّسهادتين في مدينة  اأدائه  بعد 

و�سط اإيران منت�سف ال�ّسهر الما�سي.
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اأه��ل  ع��ن  اأك��ث��ر  ت��ع��رف  اأن  اأح��ب��ب��ت  اإذا 

ح��ول  �سيعتهم  اأخ���ب���ار  وع���ن   R ال��ب��ي��ت 

العالم يمكنك الدخول اإلى موقع »اأهل البيت 

الموؤلفات  من  العديد  يحوي  ال��ذي  ب��ورت��ال« 

التي تتحدث عنهم R بلغات عدة. 

يتحدث  اأنه  المفيد  الموقع  يميز هذا  ما 

بخم�س لغات: الفار�سية، العربية، النجليزية، 

التركية والأردو.

في  ب��ورت��ال«  البيت  »اأه��ل  موقع  يطلعك   

على  المتعددة  وفي خاناته  الرئي�سة  �سفحته 

مختلفة  واأخبار   R البيت  اأه��ل  اأحاديث 

كل  يذكر  كما  الم�سلمين.  اأح��وال  عن  تهمك 

موقع لِك 

www.lakii.com

هذا الموقع يقّدم للمراأة الم�سلمة الّر�سد 

�سوؤون  تدبير  اإدارة منزلها وفي  والّن�سح في 

اأ�سرتها من خالل �سفحاته المتنوعة.

�سوؤون  في  �س  متخ�سّ موقع  »ل��ِك«  موقع 

حيث  من  ممّيز  موقع  هو  الم�سلمة.  ال��م��راأة 

ال�ّسكل والم�سمون تتعّدد فيه الموا�سيع التي 

تهّم كل امراأة، فهو ي�سّم �سفحة تعنى بتربية 

والتقارير عن  الموا�سيع  اآخر  وفيها  الأطفال 

كما  ال�ّسليمة.  الّتربية  طرق  وعن  طفلك  نمّو 

R موقع اأهل البيت

www.abp-ashura.com

الأئمة  اأحاديث  من  حديثًا  �سفحته  على  يوم 

يمكنك  ولف��ت��ة  ج��ذاب��ة  وبطريقة  الأط��ه��ار. 

اأخبار  لك  تقدم  التي  الخريطة  تت�سفح  اأن 

واأحوالهم حول  ال�سيعة  اليوم وحقوق  ال�سيعة 

الي�سرى  قائمته  في  الموقع  يقدم  كما  العالم 

والمهمة  ال��م��ف��ي��دة  ال��م��ب��وب��ات  م��ن  لئ��ح��ة 

للقارىء. 

�سة بالطبخ تحت عنوان  ي�سم �سفحة متخ�سّ

»مطبخ لِك« الذي يقدم العديد من الو�سفات 

الّلذيذة. ل يغفل الموقع عن اأن يقّدم اأي�سًا من 

خالل �سفحة »منزلِك« العديد من الّن�سائح 

الأ�سا�س في اختيار اأثاث المنزل وتق�سيمه. 

اإعداد: وائل كركي
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موقع علم الإ�سالم 

www.islamology.com

موقع �ستارفول

 www.starfall.com

يوّفر  اأن  اأ�سرة  رّب  اأّي  اأول��وّي��ات  من 

بطريقٍة  للّتعلم  الأف�سل  ال�ّسبل  لأطفاله 

رّواد  م��ن  كنت  واإذا  وم��ف��ي��دة.  ع�سرّية 

موقع  من  ال�ستفادة  يمكنك  الإن��ت��رن��ت، 

الأطفال  بتعليم  يهتّم  ال��ذي  »�ستارفول«، 

بطريقة  وال���ق���راءة  والأرق�����ام  الأب��ج��دي��ة 

اأن  لطفلك  فيمكن  ومثيرة؛  رائعة  علمّية 

يكتب الحرف اأو الّرقم وي�سمعه. كما يقّدم 

التي  والأ���س��ك��ال  ال�سور  من  كبيرة  باقة 

واأ�سكالها  اأ�سماءها  ويعرف  الطفل  تفيد 

وكيفية لفظها.

ال��م��واق��ع  م��ت��اب��ع��ي  م���ن  ك��ن��ت  اإذا 

بين  ن�سع  والموثوقة،  المفيدة  الإ�سالمية 

يديك اأخي القارىء موقع »علم الإ�سالم«، 

والذي يحوي العديد من الأبواب المفيدة 

�سهل  وه��و  والنجليزية،  العربية  باللغة 

الب�سيط  الت�سميم  ناحية  من  الت�سفح 

وال�سكل المريح للنظر. ي�سّم الموقع بابًا 

للقراآن الكريم، فيه تالوات متعددة لأهم 

تحوي  مهمة  مكتبة  ي�سم  كما  المقرئين، 

اأبرز الموؤّلفات الإ�سالمية.

اأي�سًا  يقّدم لك  الإ�سالم«  موقع »علم 

العديد  والحياة«  »ال�سّحة  �سفحته  عبر 

م��ن ال��م��وا���س��ي��ع ال�����س��ح��ّي��ة وال��ن�����س��ائ��ح 

اأخ��رى  �سفحة  وف��ي  وال��ج��ّي��دة،  المفيدة 

اإلى  تتعّرف  الإ�سالمية«  »الوحدة  عنوان  تحمل 

عام...  ب�سكل  الإ�سالمّية  الوحدة  عن  موا�سيع 

المتنّوعة  �سفحاته  بين  اأي�سًا  الموقع  ي�سّم 

الإ�سالمّية  الأف���الم  اأه���ّم  فيها  مرئّية  مكتبة 

والم�سل�سالت وال�سوتّيات الغنّية.

ت�سفح  اأي�سًا  يمكنك  الموقع،  خ��الل  من 

لتبقى  ال�سحافّية  وال��م��واق��ع  ال��ج��رائ��د  اأه���ّم 

ال�ساأن  وت��ط��ّورات  ولمجريات  للخبر  م��واك��ب��ًا 

العام.

م��وق��ع »���س��ت��ارف��ول« ي��ح��وي ال��ع��دي��د من 

المهّمة  والإر�سادات  المفيدة  التعليمية  المواد 

على  القّيمين  مع  التوا�سل  عبر  اأي�سًا؛  لالأهل 

الختبارات  من  نماِذج  تقديم  وعبر  الموقع 

لأطفالهم  يقّدموها  اأن  ل��الأه��ل  يمكن  التي 

والِكتابة  والّتحليل  الّتركيز  ِزيادة  على  للعمل 

لديهم.
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الجائزة الأولى: فاطمة محمد بزي 150000ل.ل.

الجائزة الثانية: محمود اأحمد �سرور 100000ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000ل.ل. لكل من:

اأ�سئلة م�سابقة العدد 247

اأ�سماء الفائزين في قرعة م�سابقة العدد 245

عبا�ص محمد ح�سن* 

فاطمة علي دقدوق* 

ح�سن محمد الديراني* 

اآمنة ال�سيخ اإبراهيم ق�سير* 

مريم اأحمد حاري�سي* 

زهرة محمد �سبيتي* 

�سفاء محمود كر�ست* 

طه زهير عكنان* 

1

2

3

4

�سح اأم خطاأ؟

اأ � يجوز قتل ال�سمك بعد اإخراجه من الماء حيًا ولكن لي�س باأية و�سيلة.

ب � الِمعرا�س اأو الكالم المعّمى هو اأن تذكر �سيئًا واأنت تعني به �سيئًا اآخر

ج� � كان العامل الداخلي اأو الذاتي في ال�سابق يلعب الدور الأبرز في تحديد اختيارات الأفراد للمهن.

اإمالأ الفراغ

اأ � اإّن اأغلب مر�سى ... ... ي�ستكون من اإجهاد عام ويغفلون عن اأنهم يعانون من مر�س نف�سي. 

ب � ... كما ترجع بالّنفع الماّدي على الإن�سان فاإّنها ترجع بالنفع المعنوّي عليه اأي�سًا، وهذا الّنفع يرتبط 

بعالقة الإن�سان برّبه.

ج� � ... يعّلم الب�سر طرق ال�سالم والطماأنينة وال�سالمة الّروحية.

من القائل؟

اأ � »اأنا �سيخ كبير.. فواهلل ما بقي من عمري اإل مثل كوا�سل الغبار، فاق�س ما اأنت قا�س«.

ب � »اإن العالم في انتظار م�سلح يوّحده تحت لواء و�سعار واحد«.

المهلكات  عن  منّزهًا  بنف�سه  هو  يكون  اأن  يجب  ال�سالين  ومر�سد  الخالئق  هادي  اأنه  يّدعي  من  »اإن   � ج� 

والموبقات، زاهدًا في الدنيا، غارقًا في جمال اهلل«.

�سّحح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد

اإلى رعاية  للمري�س تحتاج  النف�سية  فالحالة  واحترام،  المر�سى برحمة  يتعاطى مع  اأن  الممّر�س  � على  اأ 

اأي�سًا.

ب � اإّن اأ�سحاب الأموال والم�سالح ال�سخ�سية هم الذين يدعون الآخرين اإليهم واإلى طاعتهم.

ج� � ت�سير الّدرا�سات اإلى اأّن ن�سبة قليلة من الّطلبة الُمقِدمين على دخول الجامعات ل تتمتع بحرّية اختيار 

اخت�سا�ساتهم الجامعية 

ما هو/ هي؟

اأ � هي رابطة معنوية تلبي نداء الفطرة الإن�سانية الداخلية بالجتماع والتوا�سل مع اأفراد المجتمع.

ب � اإنها، بمختلف اأنواعها، فن جميل يرّفه عن الإن�سان وينطق بروؤية اإلى العالم كا�سفًا واقعًا وموقفًا منه. 

ل. ج� � يعاني من الوحدة وال�سعور بالملل ما يجعل العزلة والنفرادية م�سكنه المف�سّ

5
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٭ اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي.

اإجابات �سحيحة عن كل  الذين يجيبون  بين  بالقرعة من  الفائزون �سهريًا  ُينتخب  ٭ 

اأ�سئلة الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل الآتي:

 8 اإلى  لبنانية بالإ�سافة  ليرة  األف  الثاني: مئة   � لبنانية  ليرة  األف  الأول: مئة وخم�سون 

جوائز قيمة كل واحدة منها خم�سون األف ليرة.

٭ كل من ي�سارك في اثني ع�سر عددًا ويقّدم اإجابات �سحيحة ولم يوفق بالقرعة، يعتبر 

م�ساركًا بقرعة الجائزة ال�سنوية.

٭ ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين وت�سع واأربعين ال�سادر 

في الأول من �سهر حزيران 2012م بم�سيئة اهلل.

اآخر مهلة ل�ستالم اأجوبة الم�سابقة:

ل من اأيار  2012م الأوَّ
مالحظة:

من  حرمانها  اإل��ى  ي��وؤدي  ما  القرعة  �سحب  بعد  المجلة  اإل��ى  الق�سائم  من  العديد  ت�سل  ٭ 

ال�ستراك بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

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

المعارف  جمعية  معر�س  اإل��ى  اأو  المعمورة   - الثقافية  الإ�سالمية  المعارف  جمعية 

الإ�سالمية الثقافية - النبطية - مقابل مركز اإمداد الإمام الخميني}.

٭ كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية.

9

8

7

10

في اأي مو�سوع وردت العبارة التالية:6

فمقام  المالئكة...  فوق  مقامه  ويعلو  العليا،  الدرجات  اإلى  فجاأة  يرقى  الإن�سان  اأن  ال�سهادة هي  »حقيقة 

ال�سهيد عال.. ورتبته عالية«.

الن�سباط  على  وي�ساعد  ال��وزن  خ�سارة  في  ي�ساعد  الريا�سة  من  »نوع 

واللتزام بالقوانين ويعّزز الطاقة البدنية«.

اأ � ريا�سة كرة القدم.

ب � ريا�سة الكيك بوك�سينغ.

ج� � ريا�سة كرة ال�سلة.

ومهاراتهم  قدراتهم  وتنمية  طاقاتهم  اكت�ساف  على  الطلبة  ي�ساعد 

الخت�سا�سات  نحو  لل�سير  المبكر  وتوجيههم  وال�سلوكية  الجتماعية 

المنا�سبة:

اأ � المركز الإ�سالمي للتوجيه والتعليم العالي.

ب � مقيا�س »هولند«.

ج� � وزارة الّتعليم المهني والتقني.

يوؤّدي على المدى الطويل اإلى تدمير جهاز المناعة في الج�سم، وي�سبب 

لالإن�سان حالة من الأرق والقلق وتلفًا في الّدماغ، ما هو؟

اهلل  بم�سيئة  انطلقت،  والإهمال  والتهمي�ص  الت�سّدع  بناءه  نال  اأن  بعد 

تعالى، اأعمال ال�سيانة والترميم وم�ساريع البناء حتى قاربت المئة م�سروع 

فيه، ما المق�سود؟
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الثورة جنوبية

تناثرت اأوراق الربيع

لالأطفال

في غّزة

في قانا الجنوبية

اإ�سرائيل

محدودبة الظهر

م�سنونة الأظافر

اأنيابها خليعة

من معاناة الع�سر

يخرج اإن�سان

المحرقة كذبة

التنين هو الهزائم

الربيع ل ُي�ساوم

ال�سنديان

الزيتون

والعليق البري

عنا�سر الثورة

جنوبية

الربيع ل ي�ساوم

كرئي�س 

اأو كحاكم

ربيعة المكّحل

بطاقة دعوة
هو يوم لي�س كباقي الأيام رغم اأن ال�سم�س 

وت�سلل  المنتظر،  الليل  من  �سبحها  ا�سترقت 

يت�سلل  كما  ال�سيقة  الموقع  نوافذ  عبر  نورها 

النوم  من  ا�ستفاقوا  العدو.  د�سم  اإلى  المقاوم 

لينفذوا ق�ساء اهلل وقدره الذي اآمنوا به، وهو اأن 

لكل طريق نهاية. 

بزاد  فائزين محملين  اهلل  لقاء  اآث��روا  لقد 

هموا  ال��وف��ا���س.  خالين  لقياه  على  ال�سهادة 

على  وه��م  اهلل  ي��دي  بين  ليكونوا  مهامهم  اإل��ى 

لإتمام  اإنما  ال�سهادة،  من  خوفًا  ل  العودة  اأمل 

جهادهم حتى ي�سلوا اإلى ن�سٍر مظفر اأو �سهادٍة 

مباركة. اإل اأن اأحدهم كان ي�سعر اأنه اإلى جنان 

الخلد ذاهب. 

يفكر  ل  المقاوم  هذا  وكان  المهمة،  ب��داأت 

فيما يجري من حوله من اأمور الميدان والقتال. 

وي�سمع  بندقيته  فوهة  من  الجنة  يرى  كان  لقد 

رمق  الر�سا�س.  اأزي���ز  م��ن  المالئكة  اأ���س��وات 

ال�سماء بطرفة عين فراأى ملك الموت اآتيًا اإليه 

حاماًل في يديه بطاقة دعوة اإلى جنات الخلد. 

بطاقته  ليت�سّلم  بنف�سه  ورم��ى  المقاوم  �سحك 

واأيقن  لنف�سه،  و�سعها  قد  م�سيرة  بذلك  خاتمًا 

اأنها خير طريق للو�سول.

وفاء قطايا
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عا�صت الحرية
حرية... هل تذكرون هذه الكلمة؟

هل تبدو اأناملي اأ�سغر مما كانت عليه؟

ل لي�ست كذلك

الهم  حمل  عن  عاجزة  هي  لماذا  اإذًا، 

الثقيل اإلى الورق؟

ل بد اأن الهواء مقطوع اأو ملوث 

ول يمكن التنف�س من خالل الكتابة 

ترى ما الحل؟ 

المتنعم  المواطن  عزيزي  يا  الحل  ما 

كي  الهواء  يعطيني  الذي  الحل  ما  بوطنك؟ 

بحريتك؟  اأنعم  كي  لأ�سرب  والماء  اأتنف�س 

يوم  كل  وطني  اأن  واأن�سى  الحق  على  اأاأن���ام 

اأاأب��ي��ع  �سيادته؟  تنتهك  لحظة  وك��ل  ي�سرق 

ال�����س��رف واأن�����س��ى م��ن لأج���ل ال��وط��ن ن���ذروا 

الأرواح وامتزجت بالتراب دماوؤهم؟

�سمعت  لو  وحتى  جوابًا  اأ�سمع  ول  اأ�ساأل 

فجوابك مذلة وال�سكوت لك اأ�سرف! 

عا�ست الحرية...

ر�سا خليل

غاب كالأثير
مهداة لروح ال�صهيد ماهر �صيف الدين

)م�ستوحاة من ق�سة حقيقية ح�سلت

 قبل لحظات ا�ست�سهاده في عيناتا(

يوم  �سريعًا..  كالطيف  لحظات هي مرت 

كالبدر  وجهه  و�سنا  تموز،  ريعان  في  قابلته 

البعيد  الأفق  اإلى  تنظر  وعينه  طالعه..  طاب 

تروم ق�س الم�ساجع..

لنا  ه  ق�سّ حياته  و�سريط  م��رت  لحظات 

�سوقًا  ب��ل  ف��ات  ق��در  على  ح�سرة  ل  ب�سغف.. 

للقاء اآت..

اأدركنا  ما  دات  تنهُّ والفينة،  الفينة  وبين 

كنهها، بثَّها بزفرات حّرى.. 

�سّيد  ح�سرته  ف��ي  والأن�����س  ك��الم��ه،  حلو 

قاهر.. حتى اأزيز الر�سا�س ي�ستحيل في فيئه 

ترنيمة، تطرب لها الآذان ويحلو معها ال�سمر..

في  البوا�سل  خطها  مالحم  ع��ن  حدثنا 

ال��وادي  ُدث��رت في  قوافل  وع��ن  وم���ارون  عيتا 

كملك هارون.. 

وي�سد  ح��ن��ون،  ك���اأم  يتفقدنا  بيننا  دار 

ال�سابقون  ه��م  ي��ق��ول:  حاله  ول�سان  حملنا، 

ونحن الالحقون..

لحظات وا�ستودعنا للرحيل بعد اأن هدانا 

اإلى الثغور..

و�سرعان ما �سمعنا �سوت الجهاز يعلن اأن 

المالك ُزّف �سهيدًا.. م�سى ماهر!

وعاد على الأكف محموًل يتهادى جثمانه 

كالطير اإذ عانق ال�سماء..

ف�سالم على بريق عينيك المتالألئ كالدرر 

الم�سوغ قالدة في جيد التاريخ..

لت�سيء  نف�سها  اأحرقت  �سعلة  كنت  فقد 

لالأنام هدى الطريق..

محمد علي باجوق
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رُت الرحيل.. قرَّ

رُت الرحيل،  نعم يا �سّيدي قد قرَّ

لن  ولكن  و�ساأم�سي.  �سيٍء  كلَّ  تاركًا 

ذكريات  معي  �ساآخذ  وحيدًا،  اأذهب 

قلبي،  اأعماق  في  اأحت�سنها  ا�س  العبَّ

الولدة  قبل  من  ي�سكننا  اأٍب  وعطف 

الإم�����ام،  ال�����س��ي��خ  راغ�����ٍب ذاك  م���ع 

�سالح  ال��م��وق��ف  اأنَّ  ف��ه��م��ت  ف��م��ع��ه 

والم�سافحة اعتراف. 

���س��اأه��ج��ر ال��م��ا���س��ي ب��ال��ل��ب��ا���س 

عماد.  بحبِّ  الغربة  واأ�سكن  الأ�سود 

رت  �ساأترك ورائ��ي ردائ��ي ال��ذي ق��رَّ

ل  مقاتاًل  لأ�سبح  زم��ن  منذ  خلعه 

المحرومين  لكلِّ  واأب��ًا  الملل  يعرف 

علّي  باإمامة  اأحت�سن  اليتامى،  من 

اأر�س الجنوب.. والق�سية. 

ث��م اأ���س��ي��ر ب��ح��رك��ٍة ت��ح��م��ل ك��ّل 

طريقًا  الثورة  اأمجاد  لأكمل  الأم��ل 

راك���ب���ًا  ���س��اأم�����س��ي  للمهدي|. 

العالم  بها  واأج��وب  كربالء،  فر�س 

خال�س  ع��ا���س��ه��ا  م��اأ���س��اًة  لأخ���ب���رُه 

الأولياء. �ساأ�سافر في كّل الطرقات 

زائ���رًا م��ن��ازل ال�����س��ه��داء.. ���س��اردًا 

قبل  قيلت  وكلماٍت  ال�سهادة  وقائع 

الرحيل. 

علي محمد هارون

األم الربيع
�سرخُت  الهادئة  البلدة  تلك  اأط��راف  عند 

�سرختي الأولى..

لأرى  وب�سيرتي  ب�سري  عيَني  فتحُت  فيها 

جنة الأر�س المزدانة بالخ�سرة...

حيث قطرات الندى كحبيبات لوؤلوؤٍ من عقٍد 

منفرٍط على كل ورقٍة حّبة...

المن�سّلة  ال�سم�س  خيوُط  وتعدها  تحر�سها 

اإليها من بين غيوم الربيع المتخفية خجاًل من 

قدوم عري�س الف�سول...

وهيبته  وجماله  الربيع  اأ�سف  اأن  لي  كيف 

واأنا الذي ما تعودت و�سفه لالآخرين؛  وجالله 

اأول  له  بداية  كل  عند  نف�سي  اأج��د  كنت  لأنني 

الم�ستقبلين؟

اأما اأنا الآن فل�ست كما كنت...

اأنا الآن اأعي�س األم الربيع...

�سطر  وجهي  موليًا  ال�سيعة  تركت  فمنذ 

بيروت، اأ�سعلت الحرقة مفا�سل م�ساعري..

اإلى  الأر�س  اأديم  في  انغما�سي  كل  وحّولت 

�سلٍب واإ�سمنٍت وحديد..

وغدوت عدّو حوا�سي..

ب�سري  ول  اأرى  كنت  م��ا  اأرى  اأع���د  فلم 

ي�سامحني على ما فعلت به..

اأما �سمعي فراح يوؤرقني ويوؤّنبني ويحرمني 

ال�سيارة عن  لذة النوم؛ لأنه لم يعتد على بوق 

زغردة الع�سافير بدياًل...

األٍم ي�سامر بدني وروحي  اإلى  الربيع  تحول 

يوؤنبني ويقول:

من  لكن  تركناها..  اإن  اأهلها  للمدينة  اإن 

لل�سيعة التي ُتركت؟

اأحمد مرت�سى
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�صم�س روح اهلل
مهداة اإلى روح ال�صهيد �صالح علي �صعيتو

ت�سيء  م��ن��ارة  و�ستبقى  زل��ت  وم��ا  كنت  ���س��الح،  اأخ���ي 

لل�سالكين دروب الجهاد.

لن اأن�سى وما ن�سيت يوم الع�سرين من  �سهر كانون الثاني 

من العام 1987 يوم تالألأ وجه روح اهلل الخميني �سم�سًا في 

عالم الروؤيا فاختارك اهلل �سهيدًا.

اأنت الآن حا�سر وترى كم �سالحًا من خا�سة اأقربائك تركت وراءك يقتدي بنهجك 

ويعمل بو�سيتك التي تقول: »... ل تتركوا خط المقاومة الإ�سالمية..«.

لعوبة باأيدي رفاق دربك..
ُ
ترى اأ�سطورة دبابة الميركافا التي اأ�سبحت اأ

ربع قرٍن على الرحيل زاد من ا�ستياقنا اإلى روحك.. اإلى عزمك.. اإلى محبتك.. 

الحاج  اأمثال  ال�سادقين  ال�سهداء  من   الأول  الرعيل  ذلك  اأي�سًا  ونفتقد  نفتقدك.. 

محمد فقيه، الحاج اإبراهيم دقدوق، ن�سال الهق، علي زعرور... 

واآخرين غيرهم ُكثر عبروا هذا الطريق..

»فمنهم من ق�سى نحبه ومنهم من ينتظر..«.

اأبو ح�سن �سعيتو

�صميتك جنوبي
�سميتك جنوبي

يا حاماًل راية الح�سين والزهراء

يا عا�سقًا تراب الأر�س والدماء

يا �سامعًا �سوت طفلة الحرب ورعد ليلتي الظلماء

�سميتك جنوبي

يا من اأحب زهرة الزيتون ولقمة الزعتر

يا كاتبًا بالطيب لون العزة الأحمر

وباعثًا اإلينا من اأر�سك الن�سر

لمن قاوم وجاهد ونا�سل وحرر

�سميتك جنوبي

يا �ساربًا من حب طهرنا الأمان

فيا مرحبًا بالحّب الذي بنى الأوطان

منى �سعد
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م�سدر اللبن

� المدر�س: من اأين ياأتي اللبن؟ 

التلميذ: ل اأعرف 

� المدر�س: اأنتم من اأين تاأتون باللبن؟

التلميذ: من عند الجيران.

در�ص التاريخ

هل  طالبه:  لأحد  التاريخ  معلم  قال   �

تحب الحروب؟ 

فاأجاب التلميذ: ل اأنا اأكرهها ب�سدة. 

� ف�ساأله المعلم: ولماذا؟ 

فاأجاب التلميذ: لأنها تكثر من درو�س 

التاريخ. 

:)soduku( ���ص��ودوك��و 

مكّونة  ال�سبكة  هذه  اللعبة:  �سروط 

كبير  م��رب��ع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّسم اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط 

9 �سمن  اإل��ى   1 الأرق��ام من  اللعبة و�سع 

كل  في  الرقم  يتكرر  ل  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

45161
725

8145
516

17
738

8197
1964

5682

اأحجية:

طرائف

اأن اأول من و�سع �سورة على العملة هو   -

الإ�سكندر المقدوني؟

بالمائة من   90 ن حوالي  يكوهّ الماء  اأن   -

وزن ج�سم الإن�سان؟

اأن الزرافة ل تنام ب�سبب طول رقبتها في   -

ال��ي��وم ال��واح��د اإل ت�سع دق��ائ��ق متقطعة 

على ثالث مراحل كل مرة ثالث دقائق؟

اأن اأقوى ع�سلة في ج�سم الإن�سان هي   -

ع�سلة الفك؟  

اأن الح�سان يموت اإذا قطع ذيله؟  -

ف�����������������ي م�����������������غ�����������������رٍب وم�����������������������س�����������رِقم�����������ا ا������������س�����������ٌم ل�������������������س���������يٍء ي�����رت�����ق�����ي

ف��������������������������اءُه ح�������������������ذف�������������������َت  ك����������������������ان ل�����������������ك ال����������������������������ذي ب���������ق���������ْياإذا 

هل تعلم؟
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اإف�ساء ال�سالم وف�سله واآدابه

من  وباطنها  باطنها،  من  ظاهرها  ُيرى  غرفًا  الجنة  في  »اإن   :Pاهلل ر�سول  قال 

ظاهرها ي�سكنها من اأّمتي من اأطاب الكالم، واأطعم الطعام، واأف�سى ال�سالم و�سّلى بالليل 

والنا�س نيام، ثم قال: اإف�ساء ال�سالم اأن ل يبخل بال�سالم على اأحد من الم�سلمين«.

 )بحار الأنوار، ج 73، �س 2(

عن الإمام اأبي عبد اهللQ اأنه قال: »من التوا�سع اأن ت�سلم على من لقيت«.

 )بحار الأنوار، ج 73، �س 3( 

وعنهQ: »ي�سّلم ال�سغير على الكبير والماّر على القاعد والقليل على الكثير«.

 )الكافي، الكليني، ج2، �س646(  

»اآداب«في الروايات

من قب�س الولية
 :Qقال اأمير الموؤمنين

رها، وقّدمها واأّخرها، وو�سل بالموت اأ�سبابها«. »وخلق الآجال، فاأطالها وق�سّ

)�سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج 7، �س 21(

اإنه لي�س اأحد من النا�س اإل ومعه حفظة من اهلل  وعنهQ: »كفى بالأجل حرزًا، 

يحفظونه اأن ل يتردى في بئر، ول يقع عليه حائط، ول ي�سيبه �سبع، فاإذا جاء اأجله خلوا 

بينه وبين اأجله«.

)بحار الأنوار، المجل�سي، ج 78، �س 64( 

غريب المفردات في القراآن

اإذا انمحق الهالل، يقال محقه  ال�سهر  محق: المحق النق�سان ومنه المحاق لآخر 

{َوَيْمَحَق  َدَقاِت} وقال:  َوُيْرِبي ال�سَّ َبا  اْلرِّ  ُ {َيْمَحُق اللهّ اإذا نق�سه واأذهب بركته، قال: 

اْلَكاِفِريَن}. 
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اإعداد: في�سل الأ�سمر

12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

�سهيد م��ن ق���ادة ال��م��ق��اوم��ة الإ���س��الم��ي��ة – . 1

للنداء

�سهيد من قادة المقاومة الإ�سالمية. 2

غيهّر – اإناء لل�سرب )بالجمع(. 3

تخت )معكو�سة( – نرفع. 4

بحر – يغيب عن المكان . 5

خا�سمهم – �سقط. 6

 كل ما ُيبنى – خفنا. 7

قبل اليوم – ع�سى والديه. 8

�سعفتم – اآٍت. 9

نعالجه – نكمل. 10

عموديًا:

خوف – يقطبون وجوههم. 1

مدينة �سودانية – هدم. 2

�سد رخي�س – بيتنا. 3

4 . – ال�سيئة  النف�سية  الخ�سال  – من  مهرب 

ن�سف كلمة )تون�س(

�سجاعته في الحرب – والدتي. 5

اأراد – حزنهم . 6

اأ�سابعي – ارتفع ال�سجر. 7

يوؤهلون بال�سيف – اأداة ن�سب. 8

فاقد الأب – اأ�سا�س البناء. 9

ح�سون – روؤو�س الجبال. 10
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حل الكلمات المتقاطعة ال�سادرة في العدد 246

12345678910

م�سقدزرفلا1

دراطعبيبل2

رالياحاف3

يتعملفار4

داوعاريلا5

لامرمبت6

لوالاعيبر7

االخدلها8

هلبكتيوان9

يدريلمانا10

من يرغب من الإخوة القراء بالم�ساركة في �سحب قرعة الم�سابقة؛ 

فلي�ستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Soduku ���ص��ب��������ك�����ة  ح��������������ل 

246 ال�����ع�����دد  ف�����ي  ال�����������ص�����ادرة 

569748312

723156894

418923567

891375246

245691738

637482951

374219685

156837429

982564173

الجواب:  فلك

1� �سح اأم خطاأ
اأ � �سح

ب � خطاأ

ج � خطاأ

2� اإمالأ الفراغ
اأ � قلب

ب � الكمال

ج � الموعود

3� من القائل؟
اأ � ال�سيد عبا�س )ر�س(

ب � اأبو طالب

ج � الإمام الخامنئي{

4� �سحح الخطاأ ح�سبما ورد 
في العدد

اأ � اأن ل يق�سد

ب � الحتبا�س الحراري

ج � ينخف�س

5� من اأو ما المق�سود؟
اأ � بنت جبيل

ب � كافل اليتيم

ج � ال�سيخ راغب 

تغلبك  ل  »ح��ت��ى  مو�سوع   �6
الوظيفة«

7� الع�سبية
ار 8� اأ � بع�س الكفهّ
9� الذكر الح�سن

10� عباد الرحمن

اأجوبة م�سابقة العدد 245
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مناظرة

للفوز على مقعد »الملك«.  365 يومًا تتدافع  ب�  القاعة  ت�سج 

ب�سحكة  الثاني  كانون  �سهر  الجل�سة  يفتتح  ال�سنة  اأ�سهر  بين 

النا�س بداية كل عام، ويطالب الح�سور  ترت�سم على �سفاه 

بالتزام الهدوء.

ال��ق��ادة  �سهر  ���س��ب��اط،  �سهر  ي��ت��ق��دم  واث��ق��ة  ب��خ��ط��ًى 

الجهادي  خطابه  ويبداأ  المنبر  على  يقف  ال�سهداء، 

ليقطع �سيل اأفكاره الثورية �سهر اآذار الم�ستغرق في 

اأحالمه الوردية، ينظم ال�سعر بنف�سه فالأم والطفل 

والربيع تّوجوه ملكًا للحب بينما يرقبه حزيران بتململ ففي 21 منه عيد الأب 

الذي يذكره بع�سنا وين�ساه كثيرون.

وباأ�سلوب تكتيكي � حربي يت�سلل تموز هام�سًا: »في اليوم الثاني ع�سر 

منّي، اأ�سَر المجاهدون جنديين اإ�سرائيليين وبمباركة اإلهية اأخفوهما عن 

العيون!«  يقاطعه �سهر اآب �سائحًا: »مهاًل تموز.. فيك الأ�سر وبي الن�سر«! 

الثاني  األف وردة بي�ساء ينثرها ت�سرين  اأكثر من  القاعة بعبق  وفجاأة تمتالأ 

بمنا�سبة يوم ال�سهيد في الحادي ع�سر منه. و�سرعان ما تلتفت الأيام ليرقبوا 

له  ويخلي  ال�سهور  بقية  له  فتنحني  والنت�سار  بالعز  مكّلاًل  اأيار  �سهر  تقدم 

كانون الثاني العر�س ليتراأ�س ال�سنة كلفتة معنوية لليوم الخام�س والع�سرين 

منه..

ال�سنة مدعاة فخر.  اأ�سهر  يا  ويبرر: »كلكم   اأيار تن�سيبه ملكًا،  يرف�س 

اأيامكم تزهو بذكريات الن�سر وال�سهادة ولكن.. هل تعرفون اأي يوم ذاك هو 

ملك علينا؟ نخ�سع له ونرتمي عند اأعتاب �ساعاته؟!«.

�سمت  القاعة  وي�سود  الإجابة  ل�سماع  و�ساعاته  باأيامه  �سهرًا  يت�سّمر11 

هو  المبارك  »اليوم  بغ�سة:  ويعّقب  ب�سعوبة  اأنفا�سه  اأي��ار  يلتقط  ثقيل.. 

اليوم الذي تزهو الأر�س فيه بنور ربها وتمتلئ ق�سطًا وعدًل.. هو يوم ظهور 

الحجة| وانك�ساف غيبته«.

ربه:  وبين  بينه  يهم�س  يوم  وكل  الروؤو�س،  على  تو�سع  يدًا   365 وترتفع 

»الّلهم وفقنا لذاك العّز واخترني يومًا لتحقيق الوعد!«.

دميا جمعة فواز

112


