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ال�صيد علي عبا�ص املو�صوي

ا َتِصُفوَن َوَلُكُم اْلَوْيُل ِممَّ

يقوم الجتماع الإن�ساني على اأ�سا�س العدل؛ فبالعدل قامت 

اإل في  والبقاء  الديمومة  والأر�س. ول يكتب لمجتمع  ال�سموات 

ظل العدل. واأما المجتمع الظالم فال ُيكتب له ال�ستمرار، مهما 

عال �ساأنه اأو اّت�سع نفوذه اأو قويت �سوكته.

يظّن الكثير من النا�س اأّن طريق العدل ينح�سر في ال�سلطة 

ب�سكل عام اأو في ال�سلطة الق�سائية ب�سكل خا�س، وين�سى هوؤلء 

اأن  للعدل  ينبغي  كما  اأي  للجماعة،  وفعٌل  للفرد  فعٌل  العدل  اأّن 

يكون حاكمًا على عمل ال�سلطة، وعلى عمل كلِّ من يتولَّى اأمرًا 

من اأمور النا�س، فكذلك على الفرد اأن يكون عادًل في كّل فعٍل 

اأمور  اأم��رًا من  يتولَّ  لم  واإن  ال�سلطة  لم يكن في  واإن  به،  يقوم 

النا�س.

تّت�سل  النا�س  من  كثيٍر  ح�ساب  في  العدل  دائ��رة  اأّن  كما 

بالحقوق المادّية، فكاأّن ظلم الإن�سان لغيره ينح�سر في �سلبه 

على  بالتعّدي  عليه  الجناية  في  اأو  غيرهما،  اأو  اأر�سًا  اأو  م��اًل 

ج�سمه بالقتل اأو الجرح، ويغفل كثير من النا�س عن �سعة دائرة 

العدل، فكلُّ ما فيه تعٍد على حق الآخر، وجناية عليه هو ظلم 

ت�سدر عنك  التي  ال�سغيرة  الكلمة  تلك  للعدل، حّتى  ومخالف 

، هي نوع من  وت�سف بها الآخر ول تكون حقًا ول بحقٍّ ول عن حقٍّ

اأنواع الظلم الذي ُيحا�سب عليه الإن�سان والذي يجعله م�ستحقًا 

أول الكالم
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لأن تترتب عليه الآثار التكوينّية للظلم من الحكم بالفناء والزوال.

وفي  الدنيا  في  بالإن�سان  ي��ودي  قد  عنه،  مغفول  ظلم  اإّن��ه 

الآخرة، وهو ل ي�سعر به، بل قد َيك�سب الإن�سان في ظلِّه عداوات 

وبغ�ساء دون اأن يدرك اأّنه ال�سبب في ذلك، واأّنه �سدر عنه عن 

اإرادة واختيار اأوقعه في ذلك.

واإذا انقلبت هذه الظاهرة اإلى ظاهرة اجتماعية، اأي اأ�سبح 

تناول النا�س بالأو�ساف الظالمة اأمرًا ُم�ست�ساغًا، اأ�سبح المجتمع 

ظالمًا واإن لم يكن بكلِّ اأنواع الظلم، بل بنوٍع من اأنواعه فقط.

النوع  هذا  فيمار�س  الإن�سان  يتجّراأ  عندما  تعظُم  والم�سكلة 

من الظلم في حّق اهلل ور�سوله وكتابه ودينه المنَزل هدًى للنا�س؛ 

دعوى  في  وتتجّراأ  يقله،  لم  ما  وجل  عّز  اهلل  اإلى  تن�سب  فعندما 

اأّنك من اأ�سحاب الراأي فتتجّراأ بذلك على اهلل عزَّ وجّل اأو على 

يكون  قد  عظيم  ظلم  في  تقع  بذلك  فاإّنك  دينه،  على  اأو  ر�سوله 

اآخرين  اآخرون بحقِّ  ُيمار�سه  الذي قد  المادي  الظلم  اأعظم من 

من �سلب مال اأو حق.

العقول  وتحكيم  ال��دي��ن،  ���س��اأن  ف��ي  التنظير  ا�ست�سهال  اإّن 

اأنواع  من  نوعًا  ُيمثِّل  للدين  ونظرّيات  اأفكار  ن�سبة  في  القا�سرة 

يكفل  وج��ّل  ع��زَّ  اهلل  اإّن  بل  يهمل،  ول��ن  ُيترك  لن  ال��ذي  الظلم 

الت�سدي لأمثال هوؤلء الظالمين. ولو اأّن اهلل عزَّ وجّل اأمهل هوؤلء 

فلحكمٍة ق�ست بذلك ولي�س لإهمال منه عز وجل.

وهذه الآية تنطق بو�سوح بما لهوؤلء الممار�سين لهذا النوع من 

الظلم من عذاٍب األيم، بل هو ويل، واأن م�سيرهم ل بد واأن يكون 

َفَيْدَمُغُه  اْلَباِطِل  َعلَى  ِباْلَحقِّ  َنْقِذُف  {َبْل  تعالى:  قال  الهالك، 

ُفوَن} )الأنبياء: 18(. ا َت�شِ َفاإَِذا ُهَو َزاِهٌق َوَلُكُم اْلَوْيُل ِممَّ

5واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رّب العالمين.
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ال�صيخ نعيم قا�صم

قاِصُم َشوَكِة الُمعَتدين

ُم �َصْوَكِة الُمْعَتِديَن؟ 1 - اأَْيَن قا�صِ
�سربًة  ي�سرُب  ال��ذي  هو  ُم  القا�سِ

فتمنع  المعتدين  ق��درة  وتك�سُر  تق�سُم 

ِح��راك��ه��م، وُت��ن��ه��ي اع��ت��داءات��ه��م. وقد 

المعتدين  نقاتل  اأن  تعالى  اهلل  اأم��رن��ا 

قال  وظلم،  اعتداء  دون  من  �سبيله  في 

الَِّذيَن  {َوَقاِتُلوا ِفي �َشِبيِل اهلل  تعالى: 

اإِنَّ اهلل اَل ُيِحبُّ  َتْعَتُدوا  َواَل  ُيَقاِتُلوَنُكْم 

اْلُمْعَتِديَن} )البقرة: 190(.

اإذ يخو�ُس الإمام المهدي | حروبًا 

في  وينت�سر  ال�سفياني،  مع  اأبرزها  عدة، 

كل حروبه على الأعداء، فيق�سُم �سوَكتهم، 

وُينهي ُقدرَتهم.

اأَْيَن  فاِق؟  َوالنِّ ال�ِصْرِك  ْبِنَيِة  اأَ هاِدُم  ْيَن  اأَ الُمْعَتِديَن؟  �َصْوَكِة  ُم  قا�صِ اأَْيَن 

قاِق؟  ُد ُفروِع الَغيِّ َوال�صِّ ْغياِن؟ اأَْيَن حا�صِ ياِن َوالطُّ ُمِبيُد اأَْهِل الُف�ُصوِق َوالِع�صْ

ْيغ ِ َوالأْهواِء؟ اأَْيَن قاِطُع َحباِئَل الِكْذِب َواِلْفِتراِء؟ اأَْيَن  اأَْيَن طاِم�ُص اآثاِر الزَّ

ِليِل َوالإلحاِد؟ )1(. �صْ ْهِل الِعناِد َوالتَّ ُل اأَ ُمِبيُد الُعتاِة َوالَمَرَدِة؟ اأَْيَن ُم�ْصَتاأ�صِ

ال��ع��ن��واُن الأ���س��ا���س ل��ح��رك��ة الإم����ام 

المهدي | هو ب�سُط العدل، الذي ل يتم 

فهم  وَدحِرهم،  والظلمة  الكفرة  بقتاِل  اإّل 

العائق اأمام الحياة الإن�سانية الم�ستقيمة، 

اإلى  تعالى  اهلل  ُر�سَل  واجهوا  الذين  وهم 

الحق،  كلمة  اإ�سماِع  من  لمنعهم  الب�سرية 

بوهم  وعذَّ الموؤمنين  قاتلوا  الذين  وه��م 

لإلغاء الدين من حياة النا�س.

الم�سار  الدين  اأع��داء  مواجهُة  ُق  ُتحقِّ

العملي لإنجاز اأهداف ظهور المنتظر |، 

نتُه المناجاة في دعاء الندبة،  َبيَّ وهذا ما 

لالإمام  �سفات  ثماني  منها  اخترنا  وق��د 

| ُتبرُز دورُه وتاأثيره في مواجهتهم.

في رحاب بقية اهلل
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2 - اأَْي���َن ه���اِدُم اأَْب��ِن��َي��ِة 
فاِق؟ ال�ِصْرِك َوالنِّ

ومع تطاوِل اأبنية ال�سرك والنفاق 

تنح�سر مواقع الإيمان وال�ستقامة، فتاريخ 

ورف�ٌس  ومواجهٌة  ع��دواٌن  والنفاق  ال�سرك 

لالإيمان، لذا ل ُبدَّ لقائد الموؤمنين اأْن يهدَم 

ن من  ما بناه الكافرون والمنافقون، ليتمكَّ

رفع بنيان الإيمان وال�ستقامة.

والم�ساألُة تدوُر حول حدود اهلل تعالى، 

الم�سركون  يعمل  التي  ونواهيه،  اأوامره  اأي 

والمنافقون على تعطيلها ويرف�سونها، قال 

ْجَدُر  تعالى: {االأْعَراُب اأَ�َشدُّ ُكْفراً َوِنَفاقاً َواأَ

اأَاَل َيْعلَُموا ُحُدوَد َما اأَْنَزَل اهلل َعلَى َر�ُشوِلِه 

��ا  اأمَّ  .)97 )التوبة:  َح��ِك��ي��ٌم}  َع��ِل��ي��ٌم  َواهلل 

الموؤمنون فهم الذين يعملون لإقامة حدود 

قيادة  اإلى  والمحتاجون  والمت�سوقون  اهلل، 

ال�سرك  اأبنية  ي��ه��دم  ال���ذي   ،| القائم 

والنفاق.

ياِن  3 - اأَْيَن ُمِبيُد اأَْهِل الُف�ُصوِق َوالِع�صْ
ْغياِن؟ َوالطُّ

الذي  الباطل  ُيهلك  ال��ذي  هو  الُمِبيُد 

اأهل  ُمِبيُد   | والقائم  وُينهيه.  يواجهه 

الذين  اأي  والطغيان،  والع�سيان  الف�سوق 

اأو  تعالى  اهلل  باأوامر  يلتزموا  فلم  ع�سوا 

وظلموا  طغوا  والذين  نواهيه،  عن  ينتهوا 

با�ستخدام قدراتهم في الظلم والعدوان.

الإي���م���ان ه��و ال��م��ق��اب��ل ل��ك��ل ع��ن��اوي��ن 

َحبََّب  اهلل  {َوَلِكنَّ  تعالى:  قال  النحراف، 

َه  ��َن��ُه ِف��ي ُقُلوِبُكْم َوَك��رَّ اإَِل��ْي��ُك��ُم االإِي��َم��اَن َوَزيَّ

���وَق  اإَِل����ْي����ُك����ُم اْل���ُك���ْف���َر َواْل���ُف�������شُ

����َي����اَن اأُوَل�������ِئ�������َك ُه����ُم  َواْل����ِع���������شْ

ولكن   .)7 )الحجرات:  ا�ِشُدوَن}  الرَّ

في  اأوغلوا  الذين  الجهلة  باأولئك  رجاء  ل 

البعد عن طاعة اهلل تعالى. كتب الإمام اأبو 

عبد اهلل Q: »ولعمري ما اأُتي الجهال 

م��ن قبل رب��ه��م، واإن��ه��م ل��ي��رون ال���دللت 

ال��وا���س��ح��ات وال���ع���الم���ات ال��ب��ي��ن��ات في 

خلقهم، وما يعاينون من ملكوت ال�سماوات 

ال��دال  المتقن  العجيب  وال�سنع  والأر����س 

على  فتحوا  ق��وٌم  هم  ولكنَّ ال�سانع،  على 

لوا لها �سبيَل  اأنف�سهم اأبواَب المعا�سي، و�سهَّ

قلوبهم،  على  الأه���واُء  فغلبت  ال�سهوات، 

عليهم،  بظلمهم  ال�����س��ي��ط��ان  وا���س��ت��ح��وَذ 

 .
)2(

وكذلك يطبع اهلل على قلوب المعتدين« 

و�ستكون اإبادة هوؤلء على يد الحجة |.

قاِق؟  ُد ُفروِع الَغيِّ َوال�صِّ 4 - اأَْيَن حا�صِ
ح�����س��اُد الأر������س ه��و اق��ت��الع ال��ث��م��ار 

ا  واأمَّ الُل،  ال�سَّ فهو  الَغيُّ  ��ا  اأمَّ مكانها،  من 

ُد  ال�سقاق فهو العداوة. والمهدي | حا�سِ

اآثارهما  باقتالع  ��ق��اِق  َوال�����سِّ ال��َغ��يِّ  ُف���روِع 

 Q الموؤمنين  اأمير  ثنا  حدَّ ونتائجهما. 

َخ��ُذوا 
َ
»واأ فقال:  الَغيِّ  اأ�سحاب  ت�سّتت  عن 

، وَتْركًا  َيِمينًا و�ِسَماًل َطْعنًا ِفي َم�َساِلِك اْلَغيِّ

. ونحن بحاجة اإلى َمْن 
)3(

�ْسِد«  ِلَمَذاِهِب الرُّ

يقتلع الباطل واأركانه، وهو المنَتظر القائم 

.|

ْيغ ِ َواَلْهواِء؟ 5 - اأَْيَن طاِم�ُص اآثاِر الزَّ
والّزيغ  ل��الآث��ار،  الماحي  هو  7الطام�س 
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الأنف�س  ميل  هي  والأه��واء  النحراف،  هو 

ال�سهوات بعيدًا عن طاعة اهلل تعالى.  اإلى 

تحدُث  والن��ح��راف  الزيغ  يح�سل  عندما 

في  ال��رذائ��ل  وتنت�سر  والمعا�سي،  الآث���ام 

حياة النا�س، ثم تتكاثر في المجتمعات اإلى 

المواجهة  على  ًة  ع�سيَّ معها  ت�سبح  درجٍة 

 ،| الُمخلِّ�س  الإم���ام  فياأتي  ال��ع��ادي��ة، 

عن  نتجت  التي  لالآثار  والماحي  الطام�س 

على  ال�سائرين  فيواجه  والأه����واء،  الزيغ 

طريق النحراف.

اأَْي����َن ق��اِط��ُع َح��ب��اِئ��َل ال��ِك��ْذِب   - 6
َواِلْفِتراِء؟

دليٌل  اأو  منطٌق  الكافرين  ل��دى  لي�س 

فيواجهون  و���س��ل��وك��ه��م،  مناهجهم  ع��ل��ى 

الدالة  والعالمات  تعالى  اهلل  اآي��ات  تحدي 

دينه،  و���س��الح  و�سالمة  وحدانيته،  على 

بل  بالحقائق،  الع��ت��راف  وع��دم  بالكذب 

بنقلها مغلوطًة لتبرير مواقفهم، وي�سّو�سون 

�سوٍر  اإعطاء  في  وبالفتراء  النا�س،  عقول 

وق�س�س واأدلة ل �سحة فيها، 

النفو�س  اأ���س��ح��اب  فتالم�س 

ال�����س��ع��ي��ف��ة وي�����س��ق��ط��ون في 

حبائلها.

الإم��������ام ال���م���ه���دي | 

����س���ادٌح ب��ال��ح��ق وال�����س��دق، 

والدليل،  بالإيمان  ح  ي�سرِّ

الحقيقة  لم�سلحة  ويقاتلُ 

وال��ب��ره��ان، ف��ه��و ق��اِط��ُع َح��ب��اِئ��ِل ال��ِك��ْذِب 

يف�سح  ل��ل��ب��اط��ل،  ب��م��واج��ه��ت��ه  َوالْف����ِت����راِء 

باأبلغ  ويواجههم  والمفترين،  ابين  الكذَّ

ُي�����س��ق��ط حججهم  م��ا  ال��ح��ج��ج والأدّل�������ة، 

يهم اأمام اأن�سارهم، من دون اأي ُلْب�ٍس  ويعرِّ

اأو �سّك.

7 - اأَْيَن ُمِبيُد الُعتاِة َوالَمَرَدِة؟
ال��ُع��ت��اة ه��م ق���ادة ال��ط��غ��ي��ان، وزع��م��اء 

على  دوا  ت��م��رَّ الذين  هم  َوال��َم��َرَدِة  الكفر. 

وقد  ال��ع��ودة.  خطوط  ك��ل  وقطعوا  ال��ح��ق، 

منهم،   Q علي  الموؤمنين  اأمير  رنا  حذَّ

َط��اَع��ِة  ِم��ْن  اْل��َح��َذَر  َف��اْل��َح��َذَر  َل 
َ
»اأ ف��ق��ال: 

َعْن  ُروا  َتَكبَّ ِذيَن  الَّ وُكَبَراِئُكْم،  �َساَداِتُكْم 

ُعوا َفْوَق َن�َسِبِهْم...  وَل ُتِطيُعوا  َح�َسِبِهْم وَتَرفَّ

َكَدَرُهْم،  ْفِوُكْم  ِب�سَ �َسِرْبُتْم  ِذيَن  الَّ ْدِعَياَء 
َ
الأ

ْدَخ��ْل��ُت��ْم 
َ
واأ ُهْم،  َمَر�سَ ِتُكْم  حَّ ِب�سِ وَخَلْطُتْم 

اْلُف�ُسوِق  �َسا�ُس 
َ
اأ وُهْم  َباِطَلُهْم،  ُكْم  َحقِّ ِفي 

َمَطاَيا  اإِْبِلي�ُس  َخَذُهْم  اتَّ اْلُعُقوِق.  ْحاَل�ُس 
َ
واأ

.
)4(

ا�ِس«  وُل َعَلى النَّ اَلٍل، وُجْندًا ِبِهْم َي�سُ �سَ

ل ت��ع��ادل ب��ي��ن الإي���م���ان وال��ك��ف��ر عند 

ال��ُع��ت��اِة  ع��ل��ى  ال��ك��ام��ل��ُة  فالغلبُة  ال��ظ��ه��ور، 

َوالَمَرَدِة على يد قائم اآل محمد |، الذي 

مواجهٍة  ف��ي  وج��وده��م،  ويمحو  ُيبيدهم 

المهدي  راي��ة  تكون  ثم  وقا�سية،  �سارخٍة 

ُعتاُة  �سقط  ف��اإذا  ومنت�سرة.  اقة  خفَّ  |

الكفر وَمَرَدُتهم، انب�سطت الأر�س لالإيمان 

و�َساَد �سرُع اهلل تعالى.

في رحاب بقية اهلل
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الِعناِد  اأَْه����ِل  ُل  ُم�ْصَتاأ�صِ اأَْي����َن   -  8
ِليِل َوالإلحاِد؟ �صْ َوالتَّ

على  للق�ساء  نهار  ليَل  الكّفار  يعمُل 

التجاه الإيماني واأهله. وُيعاني الموؤمنون 

معاناًة  والن���ح���راف  وال��غ��ّي  الظلم  م��ن 

�سديدة في هذه الدنيا، وهذا هو بالوؤهم، 

ول خال�س اإّل بالإمام المهدي | الذي 

اآث��اره��م،  وُينهي  الكفر  اأئ��م��ة  ي�ستاأ�سل 

انحرفوا  الذين  الِعناِد  اأه��َل  في�ستاأ�سُل 

واأهَل  دليل،  دون  بعنادهم من  الحق  عن 

النا�س  حياة  ت�سّدروا  الذين  ِليِل  التَّ�سْ

وعملوا على خداعهم و�سرفهم عن الحق 

انحازوا  الذين  الإلحاد  واأهل  واأ�سلوهم، 

جميعًا  ه���وؤلء  تعالى.  ب��اهلل  الكفر  اإل���ى 

بع�سهم  وُينا�سر  الطاغوت،  حول  يلتّفون 

اْلَغيِّ  ِفي  وَنُهْم  َيُمدُّ ْخ��َواُن��ُه��ْم  {َواإِ بع�سًا، 

 .)202 ��ُروَن} )الأع����راف:  ُي��ْق�����شِ ُث���مَّ اَل 

القائم|  اأم���ام  ي�سمدوا  ل��ن  ولكنهم 

م��وع��ودون  فنحن  ال��م��ج��اه��د،  وع�سكره 

ْن  بانت�ساره على الباطل واأهله، {َوُنِريُد اأَ

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

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

)الأعراف: 202(. 

اإقبال الأعمال، ابن طاوو�س، ج1، �ص509.( 1)

بحار الأنوار، المجل�سي، ج3، �ص152.( 2)

نهج البالغة، خطبة 150.( 3)

م.ن، خطبة 192.( 4)

كمال الدين وتمام النعمة، ال�سيخ ال�سدوق، �س670.( 5)

الهوام�ص

وعن اأبي ب�سير قال: »قال اأبو عبد اهلل 

��ِذي  Q في قول اهلل عز وجل: {ُه��َو الَّ

اأَْر�َشَل َر�ُشوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه 

اْلُم�ْشِرُكوَن}  َك���ِرَه  َوَل���ْو  ُك��لِّ��ِه  ي��ِن  ال��دِّ َعلَى 

تاأويُلها بعد،  َنَزل  4( واهلل ما  )الق�س�س: 

 ،| القائم  يخرج  حتى  تاأويُلها  ينزُل  ول 

باهلل  كافٌر  يبَق  لم   | القائم  ف��اإذا خرج 

العظيم ول م�سرك بالإمام اإلَّ كره خروجه، 

اأو م�سركًا في بطن  كافرًا  كان  لو  اأن  حتى 

كافر  بطني  في  موؤمن  يا  لقالت:  �سخرة 

.
)5(

فاك�سرني واقتله« 

بانتظار  جميعًا  اإننا 

نهّيئ  ال��م��وع��ود،  الأم����ل 

لتقوية  ون��ع��م��ل  ُع��دت��ن��ا، 

خ��ط الإي���م���ان، ون�����س��األ 

اهلل تعالى اأن نت�سرف 

��ن��ا  ب��خ��دم��ة ول��يِّ

�������س������اح������ب 

ال���������زم���������ان 

)اأرواح�������ن�������ا 

مقدمه  لتراب 

الفداء(.
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*ال�صعور بعظمة الح�صور
القلب  من�ساأ ح�سور  اأَنّ  معرفُة  وتجب 

النف�س  اإقبال  وعلَّة  الأعمال  من  عمل  في 

هها اإليه هو اأن يتلّقى القلب ذاك  عليه وتوجُّ

العمل بالعظيم ويراه من المهّمات. وبرغم 

و�سوح هذا الأمر فاإنَّه يزداد و�سوحًا بذكر 

المثال الآتي:

اإذا �سمح لك �سلطان عظيم بالّدخول 

اإلى محفل اأن�سه اأو مجل�س �سالمه، واأجلَّك 

اأمرا�ص  لمعالجة  ال�صعي  اإلى  الإن�صان  يعمد  اأن  والأهم  الأجدر 

بع�ص  على  الأق��ل،  على  ليح�صل،  العزم  اأحزمة  ي�صدَّ  واأن  النف�ص، 

من  العتبار  درجة  عن  العبادات  ُت�صقط  التي  القلب  ح�صور  مراتب 

اليد  كانت  اإذا  هذا  �صة.  المقدَّ الح�صرة  بقبول  تحظى  ول  دونها، 

قا�صرة عن ا�صتح�صال مراتبه كلِّها.

صالُة قلٍب ذاكر)*(

الجميع،  بح�سور  بك  ف  وتلطَّ بك  واهتمَّ 

المح�سر  ه���ذا  ف��ي  يح�سر  قلبك  ف����اإنَّ 

الرغبة  بكامل  ل  وي�سجِّ كاملة  ب�����س��ورة 

ومخاطبات  كاّفة  المجل�س  وقائع  والتعلُّق 

��ل��ط��ان وح��رك��ات��ه و���س��ك��ن��ات��ه، وي��ك��ون  ال�����سُّ

الأحوال  المح�سر في  لهذا  قلبك حا�سرًا 

جميعًا، ول يغفل عنه لحظة، لأنه يعدُّ هذا 

المقام عظيمًا ومهّمًا فيعظم هذا المقام 

في قلبك.

نور روح اهلل
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الحال،  يكون  ذلك  من  العك�س  وعلى 

محاًل  ق��ل��ب��ك  ي����راه  ل  م��ن  ح��ادث��ك  اإذا 

لقلبك  به، فلن تجد  ا�ستهان  اأو  لالهتمام 

عن  فتغفل  معه،  حديثك  خ��الل  ح�سورًا 

حالته واأقواله.

ح�سور  انعدام  �سبب  يت�سح  هنا  ومن 

عنها،  وغفلتنا  لدينا  العبادات  في  القلب 

وهو  تعالى،  اهلل  لمناجاة  نعطي  كنا  فلو 

وليُّ نعمنا، من الأهميَّة ما نعطي للتحّدث 

بهذه  ُن�ساب  كّنا  لما  �سعيف،  مخلوق  مع 

الدرجة من الغفلة وال�سهو والن�سيان!!

*الإيمان الحقيقي باب الح�صور
وال�ستهانة  الت�ساهل  هذا  اأنَّ  ووا�سح 

تعالى  باهلل  الإيمان  �سعف  نتاج  من  هما 

الع�سمة  بيت  اأهل  واأخبار   P والر�سول 

ال�ستهانة  من  نا�سئان  اإنَّهما  بل   ،R

�س،  المقدَّ اهلل  ومقام  الربوبيَّة  بمح�سر 

دعانا  ب��اأْن  ل  تف�سّ ال��ذي  النعمة  ول��يُّ  وهو 

في   R والأولياء  الأنبياء  ل�سان  -على 

وح�سوره،  مناجاته  اإلى  �س-  المقدَّ قراآنه 

وفتح لنا اأبواب محادثته ومناجاته، لكننا 

مع ذلك ل نلتزم اأدب ح�سوره بمقدار اأدب 

ثنا مع عبد �سعيف!! تحدُّ

بل كلَّما دخل وقت ال�سالة - وهي باب 

اأبواب مح�سر الربوبيَّة وح�سور ح�سرته- 

نا ننتهز فر�سًة لالن�سغال بالأفكار  نبدو كاأنَّ

وك��اأنَّ  ال�سيطانيَّة،  وال��خ��واط��ر  تة  الم�ستِّ

اأو  ح�ساب  اآل��ُة  اأو  ل��ُدّك��ان  مفتاٌح  ال�سالة 

اأوراُق �سجل!!

نتاجًا  اإّل  الحال  ه��ذه  ع��دُّ  يمكن  فال 

ولي�س  اليقين  و�سعف  به  الإيمان  ل�سعف 

�سيئًا اآخر.

ول����و ع����رف الإن�������س���ان ع���واق���ب ه��ذه 

اإّياها  قلبه  واأف��ه��م  ومعايبها،  ال�ستهانة 

الإ���س��الح  اإل���ى  لل�سعي  -بالطبع-  لعمد 

ومعالجة نف�سه.

بالتعظيم  اأم��رًا  الإن�سان  يتلقَّ  لم  اإذا 

والأهميَّة، فاإنَّ الحال �ستوؤول تدريجيًا اإلى 

تركه.

اأهمية  قلبه  اأفهم  لو  الإن�سان،  اأنَّ  كما 

لن�سرف  الإلهيَّة،  والمنا�سك  11العبادات 
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وال�ستهانة  الغفلة  هذه  من   - �سك  بال   -

ول�ستيقظ من هذه الّنومة العميقة.

*لل�صالة �صورة غيبّية
حالتك؛  في  قلياًل  ر  فكِّ العزيز!!  اأيُّها 

 R الع�سمة  اأهل بيت  اأحاديث  وراجع 

النف�س  ��م  وف��هِّ ة،  الهمَّ �ساعد  ع��ن  ر  و�سمِّ

ول   - المنا�سك  هذه  اأنَّ  والتدبُّر  ر  بالتفكُّ

�سيَّما ال�سالة، وبالأخ�س الواجب منها - 

عاَلم  في  الحياة  وزاد  ال�سعادة  �سبب  هي 

وراأ�س  الكمالت كافة  ينبوع  الآخرة، وهي 

مال الحياة في تلك الن�ساأة.

الكثيرة  الروايات  تلك  اإلى  وا�ستنادًا 

في اأبواب متفّرقة واإلى نمط من البرهان 

وم�ساهدات اأ�سحاب الك�سف والعيان، فاإنَّ 

�سورًا  المقبولة  العبادات  من  واحدة  لكلِّ 

ت�ساحب  ملكوتّيًا  وتمثاًل  بهيًة؛  ًة  غيبيَّ

وترافقه،  الغيبيَّة  الن�ساآت  في  الإن�سان 

حقيقة  اإنَّ  بل  ال�سدائد،  جميع  في  وتعينه 

الغيبية  ال�سور  هي  الج�سمانية«  ة  »الجنَّ

الملكوتيَّة لالأعمال.

من  هي  الأع��م��ال  م  تج�سُّ ق�سية  واإنَّ 

الأمور التي يجب اعتبارها من الوا�سحات 

فالعقل والنقل متَّفقان عليها.

لح�سور  تابعة  ة  الغيبيَّ ال�سور  وه��ذه 

ُت���وؤّدى  ل  التي  فالعبادة  واإق��ب��ال��ه؛  القلب 

درجة  عن  �ساقطة  واإقباله  القلب  ه  بتوجُّ

العتبار وغير مقبولة عند اهلل تعالى.

*الظاهر والباطن
ارت��ب��اط��ًا  ه��ن��اك  اأنَّ  م��ع��رف��ُة  وت��ج��ب 

الإن�����س��ان  ظ��اه��ر  ب��ي��ن  طبيعيًة  وع���الق���ًة 

ه وَع��ل��ن��ه، وه���ذا المطلب  وب��اط��ن��ه، و���س��رِّ

الوجدان  ف��اإنَّ  برهانّيًا  كونه  عن  ف�ساًل 

اأنَّ حالت  فمثلما  عليه،  �ساهدان  والعيان 

وعوار�سه  ال��ب��دن  ف��ي  والمر�س  ال�سحة 

ة  والخارجيَّ ة  الداخليَّ وحالته  المزاجيَّة 

العك�س،  كذلك  ي�سح  ال���ّروح،  في  ��رة  م��وؤثِّ

ة والملكات  ة والروحيَّ فاإنَّ الحالت الخلقيَّ

ر قلياًل يف  أيها العزيز! فكِّ
م النفس بالتفّكر  حاالتك، وفهِّ
والتدّبر أن هذه املناسك هي 

سبب السعادة وينبوع الكماالت 
كافة

نور روح اهلل
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)*( من كتاب: �سر ال�سالة، روح اهلل الخميني المو�سوي}،  �ص75.

الهوام�ص

عندما يكّرر اللسان الذكر 
اإللهي ينفتح تدريجّيًا لسان 
القلب أيضًا، وُيصبح هو أيضًا 

ر القلب  ذاكراً مثلما أنَّ تذكُّ
يجعل اللسان أيضًا ذاكراً

في  تكلُّف  دون  طبيعة  ت��وؤّث��ر  ة  النف�سانيَّ

كنات والأفعال البدنيَّة. الحركات وال�سَّ

م، ُي�ستنتج اأنَّ كاّلً من اأعمال  ا تقدَّ وممَّ

فهو  النف�س؛  في  تاأثير  له  ال�سّر  اأو  الخير 

وزخارفها  الدنيا  نحو  ه  تتوجَّ يجعلها  ��ا  اإمَّ

ويحجبها عن الحقِّ والحقيقة وي�سُلكها في 

ا اأن يجعلها  �سلك الحيوان وال�سياطين، واإمَّ

هة نحو الآخرة، فيجعل القلب اإلهّيًا،  متوجِّ

والجمال،  ال��ج��الل  �ُسبحات  ل��ه  ويك�سف 

ال��روح��ّي��ي��ن  �سلك  ف��ي  ي��ن��خ��رط  وي��ج��ع��ل��ه 

بين لدى الح�سرة الإلهيَّة. والمقرَّ

والمنا�سك  العبادية  الأف��ع��ال  وه��ذه 

ة بهيَّة  الإلهيَّة ف�ساًل عن اأنَّ لها �سورًا غيبيَّ

فهي  الج�سمانيَّة،  ة  الجنَّ ت�سّكل  ة  ملكوتيَّ

اأي�سًا - ملكات وحالت  الروح  ُتولِّد - في 

والجّنات  طة  المتو�سِّ ة  للجنَّ مبداأ  تكون 

الأ�سمائية.

*�صّر تكرار الأذكار
وه���ذا اأح���د اأ����س���رار ت��ك��رار الأذك����ار 

الذكر  الل�سان  يكّرر  فعندما  والأع��م��ال، 

الإلهي ينفتح تدريجّيًا ل�سان القلب اأي�سًا، 

ر  تذكُّ اأنَّ  مثلما  ذاك��رًا  اأي�سًا  هو  وُي�سبح 

القلب يجعل الل�سان اأي�سًا ذاكرًا.

ُت�����س��ت��ح�����س��ل من  ال��ف��ائ��دة ل  وه����ذه 

العبادات، كما اأنَّ هذه النتيجة ل ُت�ستثمر 

في  حا�سرًا  القلب  يكون  عندما  اإّل  منها 

كر، فمع الغفلة  وقت العبادة والّدعاء والذِّ

في  الخير  اأعمال  توؤّثر  ل  القلب  ون�سيان 

الروح - باأيِّ وجه كان -.

من هنا نرى اأنَّ عبادات خم�سين عامًا 

ر في قلوبنا اأثرًا ح�سنًا،  اأو اأكثر منها لم توؤثِّ

بل زادت في طباعنا الفا�سدة.

ول��ذل��ك ل��م ت��و���س��ل��ن��ا ه���ذه ال�����س��الة 

اإل��ى  والمنكر-  الفح�ساء  ع��ن  -الناهية 

مقام من مقامات ال�سفاء مع اأّنها معراج 

الموؤمن وُقربان المّتقي.

ال�ساه  ال��ك��ام��ل  ال��ع��ارف  ال�سيخ  ك��ان 

اأن  ف��داه - يقول: »يجب  اآب��ادي - روح��ي 

 - الذكر  ح��ال  في  وه��و   - الإن�سان  يكون 

يتعّلم  لكي  الكالم  الطفل  يلّقن  الذي  مثل 

الإن�سان  ن  يلقِّ اأن  يجب  فهكذا  التكلُّم، 

قلبه«.

وما دام الإن�سان يرّدد الأذكار بالل�سان 

يعين  ظاهره  فاإّن  القلب،  بتعليم  من�سغاًل 

باطنه.

ول��و واظ���ب الإن�����س��ان م���ّدًة على هذه 

والأذكار  ال�سالة  في  الترتيب  من  الحال 

وُت�سبح  تعتاده،  النف�س  ف��اإنَّ  والأدع��ي��ة، 

الأع��م��ال  �سائر  مثل  ال��ع��ب��ادّي��ة  الأع��م��ال 

المعتادة التي ل يحتاج ح�سور القلب فيها 

اإلى تكلُّف.
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واأثبتت  وقد  المقّد�س،  الدفاع  اأيام  البالد 

اأّنها تتحّلى به.

غير  التعبئة  اأّن  ذل��ك  اإل���ى  واأ���س��ف   

لمنظمة  المنت�سب  العدد  بهذا  مح�سورة 

الأ�سخا�س  من  الكثير  يوجد  اإذ  التعبئة. 

مّمن قلوبهم معكم، ي�سّجعونكم ويوؤّيدونكم 

ويكّنون لكم الحترام والتقدير وهم لي�سوا 

التعبئة  م��ن  ولكّنهم  للتعبئة،  منت�سبين 

بقيمكم،  يعتقدون  الذين  اأولئك  اأي�سًا. 

ويحترمون جهودكم وجهادكم، هم براأينا 

من التعبئة اأي�سًا.

*نحو الر�صد والت�صامي
اأه��م  م��ن  ه��و  ال��م��ي��دان  ف��ي  الح�سور 

على  قادرة  بح�سورها  فالتعبئة  الأعمال؛ 

التعبئة: عّزٌة وافتخار)*(
للنا�س  الفاعل  الح�سور  هي  التعبئة 

وال�����س��ع��ب ف���ي ال��م��ج��الت وال��ن�����س��اط��ات 

الأ�سا�سية المرتبطة بم�سالحهم وم�سالح 

للبالد  ع��زٍة  م�سدُر  فهي  ل��ذا،  ب��الده��م. 

يكون  بلد  وك��ل  حكومة  كل  لأّن  والنظام، 

نحو  وي��ت��ح��رك  ح��ا���س��رًا  ال�سعب  فيهما 

اأهدافه فانت�سارهما �سيكون حتميًا. وهذا 

اأمر م�سّلم، وقد عاي�سناه. اأّما البلدان التي 

ميدان  في  حا�سرًا  فيها  ال�سعب  يكن  لم 

المواجهة ومّتحدًا في ميدان العمل فاإّنها 

�ستتعر�س لل�سربات والهزائم. 

*اإّنهم من التعبئِة اأي�صًا
امتحان  ف��ي  نجحت  ق��د  التعبئة  اإّن 

على  المفرو�سة  ال��ح��رب  ف��ي  ال�����س��دق، 

مع اإلمام الخامنئي
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يو�سي   Q ال�سادق  الإم��ام  ك��ان  لقد 

النا�س  مع  ت�سّرفهم  يكون  ب��اأْن  اأ�سحابه 

���س��ع��ارًا ُي��ع��رف��ون م��ن خ��الل��ه اأّن��ه��م اأت��ب��اع 

للترّحم  للنا�س  وباعثًا   Q له  وموالون 

للتعّلق  الآخرين  يدعو  وهذا   .Q عليه 

بالإمام Q ونهجه.

* ِنْعَم الأبناء
اأ�سحاب  التعبوّيون،  الأع����ّزاء  اأيُّ��ه��ا 

اأْن  ينبغي  والمنيرة،  ال�سافية  القلوب 

النا�س  مع  منكم  واح��د  كل  �سلوك  يكون 

هم  ه��وؤلء  عنكم:  الآخ���رون  يقول  بحيث 

الذين رّباهم النظام الإ�سالمي، فتكونون 

م�سدرًا لجذب المحّبة والحترام للنظام 

لونه.  الإ�سالمي الذي تمثِّ

لإن��ج��از  يعينكم  اأْن  اهلل  ن�ساأل  ل���ذا، 

الح�سنة  المتطّلبات وتقوية الخ�سال  هذه 

والخدوم  الحنون  والتعامل  اأنف�سكم،  في 

والمحّبب مع المحيط، والعمل الجّدي في 

جميع الجبهات. 

*فخُر الأّمة وفجُرها
هذا الجمع العظيم للتعبئة هو م�سدٌر 

ل��ال���س��ت��ق��رار وال��ث��ب��ات ول��ه��ي��ب��ة ال��ن��ظ��ام 

ولفتخاره. 

الم�ستقبل  اأّن  اعلموا  ال�سباب!  اأيها 

المنير لالأّمة متعّلق بكم؛ و�سوف تتمكنون 

من الو�سول اإلى ذروة الفتخار، و�ستبنون، 

ك��ام��اًل  وم���ث���اًل  ن��م��وذج��ًا  ب��ت��وف��ي��ق اهلل، 

ولكي  ال��ج��دي��دة.  الإ���س��الم��ّي��ة  للح�سارة 

اأن  ينبغي  الكبرى  الواجبات  هذه  ُتنجزوا 

تن�سروا فيما بينكم الدين والتقوى والعفة 

والطهارة الروحّية اأكثر فاأكثر.

ولح�سن  ال��ي��وم،  وال��ُع��ق��د.  الم�ساكل  ح��ّل 

التعبئة  مجموعة  داخ���ل  ي��وج��د  ال��ح��ظ، 

�سخ�سّيات علمّية بارزة، �سخ�سّيات فنية 

�سخ�سيات  اجتماعية،  �سخ�سيات  بارزة، 

واأف��راد  اجتماعيون  نا�سطون  �سيا�سية، 

م���وؤّث���رون ف��ي اأو���س��اط ال��ن��ا���س، ه��م ُكثر 

وحتى  التعبئة  ك��ان��ت  لقد  ق��ّل��ة.  ولي�سوا 

الر�سد  نحو  تتجه  اإن�سانية  اليوم مجموعة 

والت�سامي، وينبغي اأن ت�ستمر هكذا اأي�سًا.

*من القلب
ما اأو�سي به اأنا العبد هلل هو اللتفات 

اإلى تقوية مجموعة التعبئة ورفع م�ستواها، 

ولهذا متطّلبات اأخالقّية و�سلوكّية وعملّية. 

اأْن  في  تتمّثل  الأخالقية  المتطلبات 

الح�سنة  الإ�سالمية  الأخ��الق��ي��ات  ننّمي 

وعلى  جملتها  م��ن  وال��ت��ي  داخ��ل��ن��ا،  ف��ي 

وكذلك  العفو  ثّم  ال�سبر،  مو�سوع  راأ�سها 

فلنقّو  والتحّمل...  ال�سدر  و�سعة  الحلم 

ه���ذه ال��خ�����س��و���س��ي��ات ف��ي داخ��ل��ن��ا. اأّم���ا 

نمار�س  اأن  فهي  ال�سلوكّية  الم�ستلزمات 

هذه الأخالقيات الح�سنة عمليًا مع النا�س 

والآخ��ري��ن.  المجتمع  وم��ع  المحيط  وم��ع 

)*(كلمة لالإمام الخامئني{ اأمام اأكثر من خم�سين األفًا من قادة التعبئة في م�سلى الإمام الخميني} – طهران – 2013/11/20م.
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اّتقوا اهلل.. فإّنكم مسؤولون
ال�صهيد مرت�صى مطهري}

*�صرط اإن�صانية الإن�صان
اإّن الإن�سان حّر من كّل القيود ومن كل 

يتحّلل  اأن  اأّما  الإن�سانية.  قيد  من  اإّل  �سيء 

من كل القيود ومن كل الحقوق والواجبات 

ويعتبر نف�سه حّرًا تجاه كل �سيء، فعليه اأوًل 

اأن يتخّلى عن اإن�سانّيته ويعتبر نف�سه جمادًا 

اأو نباتًا اأو حيوانًا على اأقل تقدير، ذلك اأن 

تجاه  الم�سوؤولية  قبول  هو  الإن�سانّية  �سرط 

الواجب والحق.

قال تعالى في قراآنه الكريم:

َماَواِت  ال�شَّ َعلَى  ااْلأََم��اَن��َة  َنا  َعَر�شْ ��ا  {اإِنَّ

َيْحِمْلَنَها  ن  اأَ َب��ْي��َن  َف��اأَ َواْل��ِج��َب��اِل  َوااْلأَْر�������ضِ 

َكاَن  ��ُه  اإِنَّ ااْلإِن�َشاُن  َوَحَملََها  ِمْنَها  َواأَ�ْشَفْقَن 

ظَلُومًا جَهُوالً} )الأحزاب: 72(.

رائع  باأ�سلوب  الكريمة  الآية  هذه  تبّين 

اإْذ  لالإن�سان،  ال�ستثنائي  ال�ستعداد  مدى 

اأ�سفقت ال�سماء والأر�س والجبال من حمل 

تقّدم  حين  في  وتراجعت،  الإلهية،  الأمانة 

التي  الأمانة  تكن  ولم  اإلى حملها.  الإن�سان 

تراجع الجميع عن حملها، وانبرى الإن�سان 

اإليها، اإّل التكليف والم�سوؤولية.

الكمال  نحو  ي��ت��ح��ّرك  م��وج��ود  ك��ل  اإّن 

اختيار.  اأو  منه  اإرادة  دون  ذلك  يفعل  اإنما 

يتمّكن من  اأن  دون  اإنه يطوي طريقه ذلك 

تغيير م�ساره اأو هدفه. ولكن الإن�سان الذي 

ذلك  يفعل  اإن��م��ا  الكمال  طريق  ف��ي  يرقى 

انطالقًا من التكليف والم�سوؤولية، ولذا فاإّن 

من دواعي الفخر لهذا المخلوق اأن ينه�س 

للواجب باإرادته.

*لأننا اأرقى.. علينا واجبات
ولأن����ن����ا ب�����س��ر، وب���اع���ت���ب���ارن���ا اأرق����ى 

وامتيازات  حقوقًا  لدينا  واأن  المخلوقات، 

في ا�ستثمار الأر�س، والبحار، والغابات وما 

فيها من نبات وحيوان، فاإن هناك واجبات 

اأداوؤها. فقطعة الأر�س التي  مترتبة، علينا 

مل تكن األمانة التي َتراَجع 
اجلميع عن حملها وانربى 

اإلنسان إليها إّلا التكليف 
واملسؤولية

»اتقوا اهلل في عباده   :Q اأبي طالب  اأمير الموؤمنين علي بن  عن 

وبالده فاإنكم م�صوؤولون حتى عن البقاع والبهائم«.)1( 

الملقاة  والواجبات  الحقوق  من  التحّلل  في  يرغب  النا�ص  ِمَن  كثيٌر 

بل  ذل��ك،  الإن�صان  يحب  اأن  الطبيعي  ومن  الحرية.  با�صم  عاتقه  على 

اأن يفعل ذلك في  الإن�صان حّرًا في حياته �صرط  اأن يعي�ص  الواجب  من 

الحدود التي تحفظ له اإن�صانّيته.

حكمة األمير
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الأ�ستر  مالكًا   Q

قلبك  »واأ�ْسِعر  قائاًل: 

ال���رح���م���ة ل��ل��رع��ّي��ة 

والمحّبة لهم واللطف 

بهم ول تكونّن عليهم 

تغتنم  ���س��اري��ًا  ���س��ُب��ع��ًا 

اأكلهم، فاإنهم �سنفان: اإما 

اأو نظير لك  اأخ لك في الدين 

.
)2(

في الخلق«

عن  ن�سمع  اأو  نتحدث  م��ا  كثيرًا  اإن��ن��ا 

نعرف  اأن  ينبغي  ولذا  و»الحقيقة«  »الحق« 

الحق واأن ندرك الحقيقة.

نظام  بمعرفة  يتم  الحقيقة  اإدراك  اإن 

الوجود واأن نعرف م�سار العالم كما هو، ل 

كما نت�سوره في الذهن من خيالت واأوهام 

واأن  الحقيقة،  عالم  عن  البعد  كل  بعيدة 

اهلل  نعرف  واأن  نحن،  كما  اأنف�سنا  نعرف 

ب�سفات كماله وجماله وجالله.

*اأهٌل للحّق والحقيقة
واأما معرفة الحق فهي في معرفة الّدين 

اأي�سًاجوارحنا  نعرف  واأن  بذّمتنا،  ال��ذي 

واأمهاتنا  اآب��ائ��ن��ا  وح��ق��وق  حقها،  ف��ن��وؤّدي 

واأن  وجيراننا،  ومعلمينا  واأولدنا  واأزواجنا 

ومواطنينا، وحتى حق  اأقربائنا  نعرف حق 

والمركز  المقام  اأو  بحوزتنا  التي  الأر���س 

الجتماعي الذي توّفر لدينا.

فاإذا عرفنا اأنف�سنا وعرفنا رّبنا والعالم 

الذين نعي�س فيه، واإذا عرفنا ما علينا من 

باأّننا  الدع��اء  من  �سنتمكن  عندها  حقوق، 

اأهل للحق واأهل للحقيقة.

حق  لها  م��ث��اًل،  تملكها، 

ُتترك  ل  اأن  وهو  عليك 

بوارًا اأو خرابًا، فاإما اأن 

اأو  بالزراعة  ت�ستثمرها 

وبهذا  بالبناء،  تعمرها 

ما  وكذلك  حقها.  ت���وؤّدي 

كالخيل  ما�سية  م��ن  تملكه 

والحمير  والإبل  والأبقار  والغنم 

في  منها  ت�ستفيد  اأن���ك  فكما  وال��ب��غ��ال. 

الأعمال،  بع�س  لأداء  ت�ستثمرها  اأو  التنقل 

ووب��ره��ا،  و�سوفها  لبنها  م��ن  ت�ستفيد  اأو 

واإطعامها  اأي�سًا م�سوؤول عن رعايتها  فاإّنك 

واإيوائها. كما اأّن من يت�سّدى لولية مدينة 

مطاعًا،  اأمره  ويكون  الأقاليم  من  اإقليم  اأو 

ملقاة  م�سوؤولية  هناك  ب��اأّن  يعلم  اأن  عليه 

على عاتقه في توفير الأمن وال�ستقرار في 

حدود مدينته اأو اإقليمه اأو بالده.

بعطرها  ي�ستمتع  زهرة  يملك  من  ف��اإّن 

عليه  تقع  ال��ج��ذاب  بمنظرها  اأو  ال��ف��واح 

م�����س��وؤول��ي��ة ���س��ق��اي��ت��ه��ا وال��م��ح��اف��ظ��ة على 

طراوتها.

*م�صوؤوليتنا كبرى
اإذًا، فاإّن الإن�سان بما يملكه من ا�ستعداد 

ولياقة فطرّية تجعل له حقًا في ا�ستثمار ما 

�سّخر له من مخلوقات اهلل، عليه م�سوؤوليٌة 

من  اب��ت��داًء  المخلوقات  ه��ذه  تجاه  كبرى 

وحتى  والحيوانات،  والنباتات،  الجمادات، 

اأو  وال��دي��ه  تجاه  كم�سوؤوليته  نوعه  اأف���راد 

ذرّيته اأو زوجه اأو قومه اأو معّلميه وجيرانه.

يو�سي اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب 

م.ن، كتاب 53.( 2)نهج البالغة، الخطبة 167.( 1)
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أحّب عباد اهلل)14(:

َمن أخلص هلل
اآية اهلل ال�صيخ حممد تقي 

م�صباح اليزدي

فهو  فا�صتخل�صه،  هلل  اأخل�ص  »قد 

قد  اأر���ص��ه،  واأوت���اد  دينه  معادن  من 

األزم نف�صه فكان اأّول عدله نفي الهوى 

عن نف�صه، ي�صف الحق ويعمل به، ل 

ها، ول مظّنة  اأمَّ اإل  للخير غاية  يدع 

من  الكتاب  اأم��ك��ن  ق��د  ق�صدها،  اإل 

زمامه فهو قائده واإمامه، َيُحلُّ حيث 

حلَّ ثقله وينزل حيث كان منزله« )1(.

 Q الموؤمنين  اأم��ي��ر  الإم����ام  ب���داأ 

الذي  »قد«  بحرف  خطبته  عبارات  بع�س 

الأمر عن  يحكي  تحقيق، حيث  هو حرف 

اأورد  ذل��ك  بعد  ثم  العبارة،  مفاد  تحّقق 

المذكورة،  لل�سفات  ال�سلوكّية  النتائج 

اأه���ّم  الأول����ى  الجملة  ف��ي   Q ف��ذك��ر 

�سفات عباد اهلل وع�سارة ف�سائلهم: »قد 

معادن  من  فهو  فا�ستخل�سه  هلل  اأخل�س 

دينه واأوتاد اأر�سه«.

*نتائج الإخال�ص في الفكر وال�صلوك
»الإخال�س« عبارة عن اإخراج غير اهلل 

عن حريم القلب وجعله خال�سًا للمحبوب 

الأزلي والأبدي. والإخال�س للذات الإلهّية 

المقّد�سة يعني الحركة في م�سير {اإِنَّا هلل 

َواإِنَّا اإَِلْيِه َراِجعوَن} )البقرة: 156(.

وصايا العلماء
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ويظهر من خالل الم�سادر الإ�سالمية 

الإن�سان  معرفة  في  المحققين  ودرا�سات 

والقوِل  الِفكر  في  الإخال�س  اأن  الدينّية 

وال�سلوك، يوؤدي اإلى بروز الدفائن الداخلية 

الخال�سة  المعرفة  ينابيع  تجري  حيث 

اإّن الإخ��ال���س في  م��ن داخ���ل الإن�����س��ان. 

والحقائق  الوقائع  يجعل  وال�سلوك  الفكر 

قدرات  لم�ستوى  تبعًا  وذلك  لل�سهود  قابلة 

اختالطها  ويمنع  الإن�سان،  وا�ستعدادات 

يحول  حيث  الملّوثة  والأوه��ام  بالتخّيالت 

اإلى  الحيوانية  الميول  دخ��ول  دون  ذل��ك 

داخ���ل الإن�����س��ان. ي�����س��اف اإل���ى ذل���ك اأّن 

خداع  عن  والبتعاد  القول  في  الإخال�س 

النا�س بكلمات جميلة، يوؤدي اإلى تخلي�س 

الذات والآخرين من الآثار الم�سوؤومة التي 

تاأتي على اأثر خداع النا�س بالكالم.

والبتعاد  العمل،  ف��ي  الإخ��ال���س  اإن 

فّعال  عامل  الذات،  ومحورية  الأنانية  عن 

وبّناء على م�ستوى وجود الإن�سان في م�سير 

الحياة المعقولة والإلهية. واإن الذي يرغب 

في الح�سول على جوهر الإخال�س، يجب 

اأن يبذل كل جهده للو�سول اإليه، فال يترك 

في تفكيره وعمله اأي مكان لنف�سه اأو لغير 

تعالى.  هلل  �سريكًا  ذل��ك  جعل  واإل  اهلل؛ 

العمل غير الخال�س.  واهلل تعالى ل يقبل 

مقام  اإل��ى  الو�سول  من  تمّكن  ال��ذي  اأم��ا 

الإخال�س والمخل�سين فقد �سملته العناية 

الإلهية و�سمله ر�سوان اهلل تعالى.

*مقامات الإخال�ص
وب��ع��ب��ارة اأخ�����رى ي��م��ت��ل��ك ع��ب��اد اهلل 

مقامين:

المخِل�سين«  »مقام  هو  الأول  المقام 

ال�����ذي ي��ح�����س��ل م���ن خ����الل ال��ري��ا���س��ة 

والكالم  النية  في  والإخال�س  والمجاهدة 

عبارة  من  المق�سود  هو  وهذا  وال�سلوك، 

اأ���س��ارت  واإل��ي��ه  اأخل�س هلل«،  »ق��د  الإم���ام 

اهلل  {َدَع��ُواْ  اأمثال:  ال�سريفة  الآيات  بع�س 

 ،)22 )يون�س:  ي���َن}  ال���دِّ َل���ُه  ��ي��َن  ُم��ْخ��ِل�����شِ

يَن * اأَاَل هلل  ُه الدِّ ا لَّ {َفاْعُبِد اهلل ُمْخِل�شً

يُن اْلَخاِل�ُض} )الزمر: 2 - 3(. الدِّ

المخَل�سين«  »مقام  الثاني هو  المقام 

الذي يترتب على المقام الأول، وهو مقام 

بعد  ال�سخ�س  على  تعالى  اهلل  ب��ه  َي��ُم��ّن 

في  الإخال�س  وتح�سيل  النف�س  محاربة 

يختاره  حيث  وال�سلوك،  وال��ك��الم  الِفكر 

الكمالت  م��ن  عليه  ويفي�س  لنف�سه  اهلل 

وت�سير  ال��خ��ا���س��ة.  المعنوّية  وال��م��رات��ب 

»فا�ستخل�سه«،  عبارة  المقام  ه��ذا  اإل��ى 

الآية  اأمثال  الكريم  القراآن  اآي��ات  وبع�س 

يَن}  ال�سريفة: {...اإِالَّ ِعَباَد اهلل اْلُمْخلَ�شِ

)ال�سافات: 40(.

*عباد اهلل المخَل�صين
هم  اهلل  ع��ب��اد  م��ن  المخَل�سين  اإن 

للمعبود  قلوبهم  ح��ري��م  ��ّل��م��وا  ���سَ ال��ذي��ن 

ل  هنا،  م��ن  اهلل.  اإّل  اإل��ي��ه  ُي��ْدخ��ل��وا  ول��م 

يمكنه  ول  قلوبهم  اإل��ى  لل�سيطان  طريق 

ال�سيطان  ب��ل  ���س��ل��وك��ه��م،  ف��ي  ال��ت��دّخ��ل 

ِتَك  َفِبِعزَّ {َق��اَل  منهم:  ياأ�س  حالة  يعي�س 

ِمْنُهُم  ِعَباَدَك  اإِالَّ   * اأَْجَمِعيَن  اَلأُْغِوَينَُّهْم 

يَن} )�س: 82 - 83(. 19اْلُمْخلَ�شِ
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وال�سرر على �ساحبه وال�سبب في ذلك اأنه 

كان يفتقد النّية الإلهّية والإخال�س.

ي�سرف  فالذي  الأ�سا�س،  هذا  على 

وهو  المجتمع  خ��دم��ة  ف��ي  طائلة  ث���روة 

وثناء  والرياء  الظهور  ذلك  من  يق�سد 

اأن��ه  اإل  مفيد،  ه��ذا  عمله  ف��اإن  النا�س، 

فاقد  عمله  لأن  ل��ه؛  نفع  اأي  يحمل  ل 

ال��دواف��ع  اأن  يعني  وه���ذا  ل��الإخ��ال���س. 

الإلهية لم ترفع من كمالته وبالتالي لن 

يكون قريبًا من اهلل تعالى. هذا الإن�سان 

بذلها  التي  الجهود  كل  من  يح�سل  لم 

منفعة.  اأي  على  �سرفها  التي  والأم��وال 

ي��ت��ح��دث ال���ق���راآن ال��ك��ري��م ح���ول عاقبة 

َها الَِّذيَن  يُّ
اأعمال هوؤلء الأ�سخا�س: {َيا اأَ

��َدَق��اِت��ُك��م ِب��اْل��َم��نِّ  اآَم���ُن���واْ اَل ُت��ْب��ِط��ُل��واْ ���شَ

النَّا�ِض  ِرَئ��اء  َماَلُه  ُينِفُق  َكالَِّذي  َواالأَذى 

َفَمَثُلُه  َواْل��َي��ْوِم االآِخ���ِر  ِب��اهلل  ُي��وؤِْم��ُن  َواَل 

اَبُه َواِبٌل  �شَ
ْفَواٍن َعلَْيِه ُتَراٌب َفاأَ َكَمَثِل �شَ

ا  مَّ ْلًدا الَّ َيْقِدُروَن َعلَى �َشْيٍء مِّ َفَتَرَكُه �شَ

َك�َشُبواْ َواهلل اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن} 

)البقرة: 264(.

بناًء على ما تقّدم، فالذين يرغبون في 

اأعمالهم عند اهلل  ال�سعادة الأخروية وقبول 

فاإذا  دوافعهم.  في  يدّققوا  اأن  يجب  تعالى، 

اأث��ر  و�سكرهم  الآخ��ري��ن  ث��ن��اء  ل�سماع  ك��ان 

الن�ساط  عندهم  يقل  بحيث  �سلوكهم،  في 

علموا  والثناء،  ال�سكر  وجود  مع عدم  للعمل 

اإلى  اأ�سف  �سحيح.  غير  ودافعهم  نّيتهم  اأن 

تعالى  هلل  بعمل  اأت��ى  اإذا  الإن�سان  اأن  ذل��ك 

لثناء  ينبغي  فال  �سادقة،  ونّية  اإخال�س  مع 

ل  لذلك  عليه.  يوؤثر  اأن  ذّمهم  اأو  الآخرين 

بل  و�سلوكياتنا،  لدوافعنا  نطمئن  اأن  يجب 

فال  التهام  موقع  من  اأنف�سنا  اإلى  ننظر  اأن 

اأمير  الإم��ام  عن  جاء  �سلوكنا.  عن  نر�سى 

واإذا  الأعمال.  كاّفة  روح  الإخال�س، 

كان  الإخال�س  انطالقًا من  العمل  ح�سل 

كان  اإذا  اأما  ولالآخرين.  لل�سخ�س  مفيدًا 

فائدة  فيه  تكون  فلن  اإخ��ال���س،  دون  من 

تحّمله،  ال��ذي  التعب  رغم  على  لل�سخ�س 

اهلل  اإن  ل��الآخ��ري��ن.  بركة  فيه  تكون  ول��ن 

تعالى، وطبق �سّنته، يجعل العمل ال�سغير 

كبيرًا اإذا كان مع الإخال�س، ل بل ويجعل 

وبالمقابل  ال��ب��رك��ات.  م��ن  ال��ك��ث��ي��ر  ف��ي��ه 

فالأعمال الكبيرة تكون بال بركة ول فائدة 

اإذا لم تنطلق مع الإخال�س.

*ت�صحيح النّية وق�صد القربة
�سروريًا  الإخال�س  تح�سيل  كان  لما 

وكان العمل الذي ل اإخال�س فيه غير هام، 

فقد اأو�سى عظماء الدين الإن�سان بالعمل 

لي�س  طبعًا  الإخال�س.  لتح�سيل  وال�سعي 

من ال�سهل الو�سول اإلى هذه المرتبة. وبما 

وق�سد  هلل  وخلو�سها  النية  ت�سحيح  اأن 

النا�س  اأغلب  فاإن  �ساق،  اأمر  اإليه  القربة 

تحت  لوقوعهم  النية  هذه  اإلى  يلتفتون  ل 

اأن  ويعتقدون  ال�سيطانية،  الو�ساو�س  تاأثير 

العمل الح�سن هو المفيد بغ�س النظر عن 

الأعمال  بع�س  اأن  هذا  من  والأكثر  النية. 

قد يكون مفيدًا للمجتمع اإل اأن فيه الخطر 

إن بعض األعمال قد يكون 
مفيداً للمجتمع إال أن فيه 

اخلطر والضرر على صاحبه 
والسبب يف ذلك أنه كان يفتقد 

النّية اإللهّية واإلخالص

وصايا العلماء

20



اأن  اهلل  عباد  »واعلموا   :Q الموؤمنين 

الموؤمن ل ي�سبح ول يم�سي اإل ونف�سه ظنون 

.
)2(

عنده فال يزال زاريًا عليها وم�ستزيدًا لها«

*هكذا يح�صل الإخال�ص
لتح�سيل  اأ�سا�سيان  ع��ام��الن  هناك 

الإخال�س:

وقيمة  اأهمية  معرفة  االأول،  العامل 

الإن�سان  عمل  تعالي  في  ودوره  الإخال�س 

الأ���س��رار  معرفة  المقابل  وف��ي  وروح���ه، 

والخ�سائر التي تتركها النية غير الخال�سة 

والعمل غير الخال�س.

وموانع  مادّية  تعّلقات  يمتلك  الإن�سان 

تردعه من اإ�سالح النف�س، لذلك ل يكفي 

بل  المعرفة،  على  للح�سول  بداية  الدافع 

يجب  الجدية.  والإرادة  الهّمة  من  بد  ل 

لأهمية  الأف�سل  الإدراك  اأن  اإلى  اللتفات 

اأي��ًا  اإّن  القول  يفر�س  الإخ��ال���س،  وموقع 

تنظيم  يمكنه  ل  الروحية  الظواهر  م��ن 

الإخال�س،  يفعل  كما  الم�سطربة  الحياة 

وهذا يوؤدي في النهاية اإلى الطمئنان. اأما 

الطمئنان  وجود  اإلى  ي��وؤدي  الذي  ال�سبب 

عن طريق الإخال�س فهو اأّن روح الإن�سان 

متعالية  بحقيقة  تلتقي  عندما  المخل�س 

ذاتها،  فترى  �سالتها،  اأدرك���ت  قد  تكون 

المق�سد  م�سير  ف��ي  ت��ت��ح��رك  ح��ي��ن��ئ��ٍذ، 

اإل���ى ط��رد  يدفعها  م��ا  وه���ذا  ال��م��ت��ع��ال��ي، 

وبالتالي  �سوب  كل  من  ال��واردة  الظلمات 

الحركة في ذاك النور.

االإخال�ض،  لتح�شيل  الثاني  العامل 

يجب  طبعًا  الم�سّرة.  ال��ع��ادات  محاربة 

اأف�سل  ال�سباب  مرحلة  اأن  اإل��ى  اللتفات 

حيث  الم�سرة،  العادات  لمواجهة  مرحلة 

لم تتر�سخ تلك العادات في الإن�سان. ولكن 

ال�سباب  مرحلة  ال�سخ�س  يتجاوز  عندما 

وي�سل اإلى اأوا�سط العمر، تتجّذر العادات 

ال�سيئة فيه في�سبح الق�ساء عليها �سعبًا. 

الخميني}  الإم���ام  اأن  نجد  هنا  م��ن 

الأخالقّية  درو�سه  في  ال�سباب  اأو�سى  قد 

بتربية النف�س وتزكيتها، لأن الأمر ي�سبح 

في غاية ال�سعوبة في المراحل المتقدمة 

من العمر.

*بالإخال�ص نرجع الأمانة
عندما يدرك الإن�سان اأن وجوده باأكمله 

من اهلل، عند ذلك يجب عليه اأن ُيقّدم كل 

ينبغي  ول  الحقيقي،  وللمالك  هلل  يملك  ما 

الت�سور  عن  بعيدًا  اأم��رًا  اإخال�سه  يكون  اأن 

باأن  يعتقد  ال��ذي  ع��ادي.  غير  يكون  اأن  اأو 

وجوده وكافة الأمور التي بين يديه من اهلل 

تعالى واأّنه يعي�س طبق الم�سيئة الإلهية واأنه 

يقوم باأعماله انطالقًا من خ�سوعه للمالكّية 

الإلهية، هذا ال�سخ�س يحكم العقل والمنطق 

الإخال�س.  من  انطالقًا  كان  عمله  ب��اأّن  له 

في  الإخ��ال���س  خ��الل  من  الإن�سان  ويتمكن 

)النف�س(  الأمانة  اإرج��اع  من  والعمل  النية 

التي اأعطيت اإليه اإلى �ساحبها الأ�سلي، فهو 

ل يعترف لغير اهلل بما يفكر ويقوم به.

م.ن.، الخطبة 175.( 2)نهج البالغة، الخطبة 87.( 1)
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ُذو  {ِل��ُي��ن��ِف��ْق  وتعالى:  تبارك  اهلل  ق��ال 

��ن ���َش��َع��ِت��ِه َوَم���ن ُق����ِدَر َع��لَ��ْي��ِه ِرْزُق����ُه  ���َش��َع��ٍة مِّ

ا اآَتاُه اهلل} )الطالق: 7(، وقال  َفْلُينِفْق ِممَّ

اأَْوَل���ى  ُهْم  َبْع�شُ االأَْرَح�����اِم  {َواأُْوُل�����واْ  تعالى: 

 .)75 )الأن��ف��ال:  اهلل}  ِك��َت��اِب  ِف��ي  ِبَبْع�ٍض 

بع�س  نفقة  وج��وب  ع��ن  ي��زال  ل  الحديث 

الأقارب دون بع�س، فيجب على الأبوين واإن 

عَلَوا، وعلى الأولد واإن نزلوا، ول تجب على 

باقي الأقارب.

1 - كيفّية الإنفاق
اأ - النفقة الواجبة على الأقارب هي قدر 

الكفاية من الماأكل والم�سرب والملب�س 

العرفّية،  الحاجات  و�سائر  والم�سكن 

و�ساأنهم  بحالهم  ال��الئ��ق  بالمقدار 

والمكان،  الزمان  مالحظة  مع  عرفًا 

والدرا�سة لي�ست منها.

ب - اإذا اختار الأولد العي�س وال�سكن في 

مكان اآخر غير البلد الذي ي�سكنه الأب 

تهيئة  من  اأزي��د  الأب  على  يجب  فال 

ي�سكن  ال��ذي  بلده  في  عليهم  النفقة 

فيه، واأّما المقدار الأزيد من ذلك فال 

ل��الأولد  يحّق  ول  تهيئته،  عليه  يجب 

المطالبة به اأي�سًا.

2 - ترتيب من ينفق عليه
اأ - اإذا كان يملك المنِفق ماًل زائدًا على 

لجميع  يكفي  بما  زوجته  ونفقة  نفقته 

نفقة  عليه  وج��ب  المحتاجين  اأق��ارب��ه 

الزائد  المال  يكِف  لم  واإذا  الجميع، 

على  فينفق  بع�سهم  على  لالإنفاق  اإّل 

كان  واإذا  منهم،  ف��الأق��رب  الأق���رب 

اأزيد في مرتبة واحدة، ول  اأو  قريبان 

يكفي ما عنده الجميع ف�سورتان:

نفقة  أحكام 
األقارب )3/3(

ال�صيخ علي حجازي
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نفقة الولد يف مّدة احلضانة 
على الوالد حتى ولو كانت 

احلضانة لألم

اإذا كان تق�سيم المال بينهم  االأول��ى: 

مع  ب��ه  الن��ت��ف��اع  وك���ان  ممكنًا  بالت�ساوي 

التق�سيم ممكنًا من قبلهم فيجب التق�سيم 

بينهم بالت�ساوي.

ممكنًا  ذل��ك  يكن  ل��م  اإذا  ال��ث��ان��ي��ة: 

كّل منهم على  ا�سم  كو�سع  بينهم،  فيقرع 

ورقة ثّم ت�سحب ورقة ومن خرجت با�سمه 

ينفق عليه، فالقرعة لكّل اأمر م�سكل.

يقدر  ولم  ولدان مع�سران،  اإذا وجد   - ب 

وك��ان  اأح��ده��م��ا،  نفقة  على  اإّل  الأب 

الولدين  نفقة  فتجب  مو�سر  اأب  لالأب 

على الأب واأبيه.

3 - تزويج الأولد
الأولد،  تزويج  الأب��وي��ن  على  يجب  ل 

كما ل يجب عليهما دفع المهر لو زّوجاهم.

4 - نفقة ابن الزنى
مع  وال��ده  الزنى على عهدة  ابن  نفقة 

ول  ال�سرعّي،  الولد  نفقة  تفا�سيل  نف�س 

اإّل  ال�سرعّي  البن  عن  الزنى  ابن  يفترق 

ابن  بين  ت���وارث  ف��ال  ال��ت��وارث،  بم�ساألة 

الزنى وبين والديه الزانيين.

5 - نفقة مّدة الح�صانة
على  الح�سانة  م��ّدة  ف��ي  ال��ول��د  نفقة 

الوالد حتى ولو كانت الح�سانة لالأم.

6 - عي�ص الأولد مع الأم
النا�سزة  اأّمهم  مع  الأولد  عا�س  اإذا   - اأ 

عنهم،  النفقة  �سقوط  يوجب  ل  فهذا 

�ساقطة  اأمهم  نفقة  كانت  واإن  حتى 

لن�سوزها.

اأمهم  مع  ال�سكن  الأولد  اختار  اإذا   - ب 

وك��ان��وا  الأب،  ع��ن  انف�سالها  ب��ع��د 

اأبيهم،  من  النفقة  وطلبوا  مع�سرين، 

بيته  في  يعي�سوا  اأن  منهم  طلب  ف��اإذا 

ويح�سلوا على الماأكل والملب�س، وكان 

وترتفع حاجتهم  ل�سكناهم،  ي�سع  بيته 

اإلى الأكل بالأكل في بيت الأب، وكان 

الأب متهّيئًا لذلك، فال يجب عليه دفع 

بل  م�سكنهم،  اأجرة  ول  نفقاتهم  ثمن 

اأبيهم  بيت  اإلى  الرجوع  اإّما  يختارون 

يبقوا  اأن  واإّما  لهم،  للنفقة  تاأمينه  مع 

نفقة  فيتحّملون  اأبيهم  م�سكن  خ��ارج 

في  الأب  على  م�سوؤولية  ول  اأنف�سهم، 

ذلك.

7 - عدم اإنفاق الأب
عن  عليه  النفقة  وجبت  من  امتنع  اإذا   - اأ 

فياأثم،  ي�ساره  مع  الأقارب  على  الإنفاق 

ت�ستقّر  ل  ولكن  يتوب،  اأن  عليه  ويجب 

النفقة في ذّمته، ول يجب عليه الق�ساء، 

بخالف الزوجة فاإنه يجب على زوجها 

الق�ساء وت�ستقّر النفقة في ذّمته.

عليه  النفقة  وجبت  م��ن  امتنع  اإذا   - ب 

ول  عليه،  اإث��م  ف��ال  واإع�����س��اره،  لفقره 
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في  فالنفقة  ذّمته،  في  النفقة  ت�ستقّر 

الأقارب ل تجب مع الإع�سار، بخالف 

النفقة على الزوجة.

عليه  النفقة  وجبت  م��ن  امتنع  اإذا   - ج 

لمن  يجوز  فال  ي�ساره  مع  الإنفاق  عن 

ة  ي�ستحق النفقة اأخذ المال منه مقا�سّ

بمقدار  اإذن���ه  ب���دون  اأخ���ذه  )بمعنى 

النفقة الواجبة(، بل يمكن رفع الأمر 

الحاكم  اأمره  فاإذا  ال�سرعي،  للحاكم 

الحاكم  فيجبره  يمتثل،  ولم  بالإنفاق 

عل الإنفاق واإن لم يتمّكن من اإجباره 

على الإنفاق ففي الم�ساألة �سورتان:

االأولى: اأن يجيز الحاكم لمن ي�ستحق 

النفقة اأخذ المال مّمن وجبت النفقة عليه 

اأن  الإم��ك��ان -  اإذن���ه، فيجوز - مع  ب��دون 

يكون  اأن  المهّم  حينئٍذ،  منه  المال  ياأخذ 

باإذن الحاكم ال�سرعي. )وللزوجة في هذه 

ال�سورة تف�سيل اآخر(.

الثانية: اإذا لم يمكن الأخذ من ماله 

ياأمر الحاكم ال�سرعي المع�سر بال�ستدانة 

با�سم من تجب النفقة عليه، فت�ستغل ذّمته 

بالمال، ويجب عليه اأن ي�سّدد القر�س ولو 

وجوب  مع  باختياره،  ال�ستدانة  تكن  لم 

التوبة عليه.

8 - القدرة على التزويج
اإذا كانت اأنثى مع�سرة وكان لها قريب 

مو�سر )مقتدر( مّمن يجب عليه اأن ينفق 

بمن  التزويج  على  ق��ادرة  وكانت  عليها، 

ت�سقط  ف��ال  بنفقتها،  وي��ق��وم  ب��ه��ا،  يليق 

دامت  ما  عليها  الإنفاق  يجب  بل  النفقة، 

لذلك،  التزويج  عليها  يجب  ول  مع�سرة، 

نعم لو تزّوجت ت�سير نفقتها على زوجها 

وت�سقط عن قريبها.

9 - الإخوة وزوجة الأب والبن
اأ - يجب على الولد المو�سر اأن ينفق على 

اأولد  لأّن  اأولده؛  دون  المع�سر  وال��ده 

اأبيه هم اإخوة الولد، ول يجب الإنفاق 

على الإخوة مع ا�ستحبابه.

ب - يجب على الولد المو�سر اأن ينفق على 

ل  ولكن  المع�سر،  واأبيه  المع�سرة  اأمه 

اأبيه  زوج��ة  على  ينفق  اأن  عليه  يجب 

التي لي�ست اأّمه.

ج - يجب على الوالد المو�سر اأن ينفق على 

ولده واأولد ولده المع�سرين، ول يجب 

عليه اأن ينفق على زوجاتهم.

10 - نفقة المملوك
ح��ي��وان��ات  ي��م��ل��ك  اإن�����س��ان  ك���ان  اإذا   - اأ 

اأن  عليه  فيجب  والطيور(  )كالبهائم 

ينفق عليها حّتى مثل النحل ودود القّز، 

مثل  ففي  اأمر عرفّي،  الإنفاق  وتقدير 

بالقيام  عليها  النفقة  تكون  البهيمة 

بما تحتاج اإليه من اأكل و�سقي ومكان 

رحل ونحو ذلك، ومالكها بالخيار بين 

علفها وبين تخليتها لترعى في خ�سب 

بالرعي  البهائم  اكتفت  فاإن  الأر���س، 

بمقدار  عّلفها  تكتِف  لم  واإن  به،  كان 

كفايتها.

على  الإنفاق  من  المالك  امتنع  اإذا   - ب 

الكافي  للرعي  بتخليتها  ولو  البهيمة 

اأو  بيعها  ع��ل��ى  ال��ح��اك��م  ي��ج��ب��ره  ل��ه��ا 

كانت  )اإذا  ذبحها  اأو  عليها  الإن��ف��اق 

مّما يق�سد اللحم بذبحها(. 24



 �لتعب�ي �لأول

 يتكامل�ن بين علم وجهاد

 29 عامًا من �لجهاد و�ل�شهادة

 �شنخدمكم باأ�شفار عي�ننا

التعبئة التربوية:
توأمُة العلم والجهاد

25
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د. حممد عليق

بو�شع  ان��ف��رد  بامتياز،  »ب�شيجي«  وال���  االأّول  التعبوّي  القائد{،  الإم��ام 

الكوفية التعبوّية على كتفيه افتخاراً وانتماًء لها، وربما تيّمناً بما اأطلقه االإمام 

الخميني} في قوله: »اإّن افتخاري في هذه الدنيا اأنني تعبوي« )1( وا�صفًا 

التعبئة ب�«ال�صجرة الطّيبة« و»مدر�صة الع�صق«. يقول الإمام الخامنئي{ 

الأبنائه من �شباب التعبئة الجامعّية: »واهلل اإّني اأحبكم من كل قلبي«)2(. وانطالقاً 

»ولح�شن  يقول:  خا�شة  منهم  الثوريين  والتعبويين  الجامعات  ط��اّلب  دور  من 

الحظ فاإنني العبد هلل ومنذ ما قبل انت�شار الثورة، قد اأم�شيت وقتاً كبيراً من 

عمري مع طالب الجامعات. واإلى ما بعد االنت�شار وعلى رغم كل الم�شوؤوليات 

اأ�شّر على التوا�شل الم�شتمر معكم واإظهار التكريم والتقدير للتعبويين  فاإنني 

اللقاء  على  ن�شّر  و»اأن   )3( معكم!«  اأتوا�شل  ال  اأن  اأ�شاًل  يمكنني  وال  الجامعيين، 

اأن نجل�ض مع هوؤالء الطالب والطالبات ونفطر  في كل عام وفي �شهر رم�شان، 

�شوّياً، فاإّن هذا بحّد ذاته هو عمل رمزي، اأرغب من خالله في اإظهار قيمة ال�شباب 

الجامعيين واأهمية دورهم الم�شيري في الحا�شر والم�شتقبل« )4(.

التعبويُّ األول

الملف
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*ما هي التعبئة الجامعية؟
الخامنئي  الإم���ام  ي��ع��ّرف  كيف   

الموا�سفات  هي  وما  الجامعّية؟  التعبئة 

والخ�سائ�س والمهام التي ينبغي للطالب 

التعبوي اأن يتحّلى بها للو�سول اإلى اأهداف 

التعبئة؟

يت�سّكل  الجامعّية«  التعبئة  عنوان  »اإّن 

من ق�سمين، ولكل منهما عالمه وحكاياته 

وت��ك��ال��ي��ف��ه. ح��ي��ن ن��ق��ول »ت��ع��ب��ئ��ة«، نعني 

في  ال��ح��ا���س��ري��ن  الأف�����راد  م��ن  مجموعة 

�ساحة الجهاد والم�ستعّدين للعمل والعطاء 

هذا  وكل  باأنف�سهم.  الت�سحية  اإلى  و�سوًل 

تطّوعًا  ب��ل  وظيفي،  ر�سمي  ب�سكل  لي�س 

ورغبًة واقتناعًا...

»الجامعي«  )الطالب(  كلمة  وكذلك 

ج��دًا.  وم��ه��ّم��ًا  ج��ّذاب��ًا  معنًى  تحمل  فهي 

الطالب الجامعي هو ال�ساب الطالب للعلم 

فالم�ستقبل  الم�ستقبل،  لبناء  المتطّلع 

بين  الجمع  اأهمّية  وتتجّلى   .
)5(

يده« ف��ي 

اأّن  في  والطالب(  )التعبوي  المفهومين 

به  ي��ق��وم  مخل�س  تطّوعي  عمل  التعبئة 

الأهداف  �سبيل  ال�سباب في  مجموعة من 

الكبرى بما هم �سّناع الم�ستقبل في بلدهم 

�سهم  وتخ�سّ علمهم  عبر  ومجتمعهم 

مهّم  بينهما  »ال��ج��م��ع  ال��ف��ّع��ال،  وعملهم 

الإن�سان  ي�سبح  اأن  المهم  جدًا،  وح�ّسا�س 

تعبويًا حقيقيًا... فاإذا كان هدف الطالب 

مثاًل  ل��ي��وؤّم��ن  ي��در���س  اأن  فقط  الجامعي 

بم�سير  يهتّم  ول  ال�سخ�سّية  م�سلحته 

فهذا  وال��ن��ا���س؛  البلد  وق�سايا  الآخ��ري��ن 

.
)6(

خطر كبير جدًا« 

*الطاقة فر�صة ذهبية
التعبوّية  بروحّيته  الجامعي  فالطالب 

الح�ّسا�س  ل��م��وق��ع��ه  ون���ظ���رًا  ال��م�����س��ّح��ي��ة 

وك��ذل��ك ل��م��رح��ل��ة ع��م��ره ال�����س��اب »حيث 

العظيم  الم�سدر  هذا  تعالى  اهلل  اأعطاه 

قاعدة  لبناء  ذهبّية«  »فر�سة  في  للطاقة 

لحياة  الثمينة  الموؤهالت  وتح�سيل  متينة 

�سعيدة، ولعل اهلل تعالى لم يخلق ظاهرة 

اأجمل من عمر ال�سباب بين جميع الأبعاد 

الظاهرّية لالإن�سان، ولهذا نرى الأحاديث 

تكّرر اأّن الإن�سان في يوم القيامة ي�ساأل عن 

. لذا، تقع على عاتقه 
)7(

�سبابه فيما اأباله« 

م�سوؤوليات كبيرة تجاه نف�سه و�سعبه وبلده.

*خ�صائ�ص التعبوي
التعبوي  ومميزات  خ�سائ�س  هي  ما 

الجامعي والتي تر�سم له �سخ�سيته وهويته 

ودوره؟

وذل����ك في  واالإق�����������دام:  ال���ت�������ش���ّدي   -  1

ال��م��ي��ادي��ن ال��ك��ب��رى »ال��ت��ع��ب��وي دائ��م 

اأي  الميدان.  اإل��ى  وال��ن��زول  الح�سور 

الحيوية  التحديات  م��ي��دان  27م��ي��دان؟ 
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والمعرفة  الفكر  ميدان  والأ�سا�سّية: 

واإن���ت���اج ال��ع��ل��م، م��ي��دان ال��ت��ح��دي��ات 

الذي  التخّلف  للتعوي�س عن  المتنّوعة 

البناء  ت��ح��دي��ات  ال���واق���ع،  ف��ي  ج���رى 

وخ��دم��ة ال��ن��ا���س، ت��ح��دي��ات ال��دف��اع 

�سيا�سيًا  الهجوم  ال�سيا�سي حين يكون 

والدفاع الع�سكري حين يكون الهجوم 

.
)8(

ع�سكريًا« 

التفّوق: ويرتبط ذلك بفل�سفة وجود   - 2
في  وج��وده  »فل�سفة  الجامعي  الطالب 

في  والدر�س  العلم  الجامعة هي طلب 

المقام الأّول، واإن لم يدر�س كما يجب 

ل براءة الذّمة اأمام اهلل  فاإّنه لن يح�سّ

والنا�س على الم�ستوى ال�سرعي وعليه 

القيامة.  ي��وم  تعالى  اهلل  يجيب  اأن 

.
)9(

الأ�سا�س الأّول هو الدر�س« 

»فالتعبوي  العادي  الدر�س  يكفي  ول 

ينبغي اأن ي�سعى للتفّوق واأن ي�سبق الجميع 

في مجال العلم والتقنيات والإبداع العلمي 

تكت�سف  لم  التي  المعرفّية  الآف���اق  لفتح 

.
)10(

حتى الآن« 

الجامعي  التعبوي  اإّن  العدالة:  طلب   -  3
وح�سوره  وب�سيرته  بوعيه  اأدرك  قد 

في ال�ساحات، اأهم م�سكالت المجتمع 

��ُب��ل ال��ن��ه��و���س  وت��ح��دي��ات��ه وح�����ّدد ���سُ

»ح�ّسا�س  ف��ه��و  وال��ت��ق��ّدم  والإ����س���الح 

بالدرجة الأولى لم�ساألة العدالة وطلب 

العدالة ورف�س الظلم، التعبوي طالب 

للعدالة. ولهذا اآلياته واأ�ساليبه، بحيث 

الذي  الم�ستوى  اإل��ى  المجتمع  ي�سل 

اأ�سا�س  على  وقيمه  �سيا�ساته  ُتبنى 

ولأن��ه��ا   .
)11(

ال��ع��دال��ة«  وط��ل��ب  ال��ع��دل 

اإل��ى  وتحتاج  و�سعبة  طويلة  م�سيرة 

روا  ت�سحيات وذكاء واإرادة ف�«ل تق�سّ

فاإن  العدالة  طلب  عن  واح��دة  للحظة 

هذا �ساأنكم الالئق بكم. فاأنا �سخ�سيًا 

.
)12(

وبكّل وجودي اأدعم هذا التفكير« 

الطالب  وال���م���ع���ن���وّي���ات:  االأخ�������الق   -  4
الجامعي التعبوي يمّثل ح�سور العن�سر 

الملف
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�سلوكه  ف���ي  والأخ����الق����ي  الإي���م���ان���ي 

ال�سخ�سي والعلمي وحركته الجامعّية 

م�سوؤولياته  ف���اإّن  ول��ذا  والجتماعّية 

وتهذيبها  نف�سه  وت��رب��ي��ة  ب��ن��اء  ف��ي 

الم�ساألة  »اإّن  الآخ���ري���ن،  م��ن  اأك��ب��ر 

لالأخالق  الكبرى  وحاجتكم  الأ�سا�س 

ل  اأن  �سعيكم  فليكن  وال��م��ع��ن��وي��ات، 

الفرائ�س  اأّدوا  مع�سية،  اأي  ترتكبوا 

ذكر  عن  تغفلوا  ل  ورغبة،  �سوق  بكل 

الأج���واء  ف��ي  معًا  تكونون  حين  اهلل، 

بع�سكم  لم�ساعدة  ا�سعوا  المختلفة، 

والُبعد  وال��ت��دّي��ن  الل��ت��زام  ف��ي  بع�سًا 

ت�سبهوننا  فاأنتم  والمعنوي،  الروحي 

نحن طالب العلوم الدينّية بمعنًى من 

النا�س لديهم توّقعات عالية  المعاني. 

من طالب العلوم الدينّية وكذلك من 

توّقعات  فاإّن  الجامعّية  التعبئة  �سباب 

النا�س منهم عالية وكبيرة«.

5 - التفّكر والتعّقل: وهما ي�سبقان العلم 
اإّل  حركة  من  »ما  اإنه  وحيث  والعمل؛ 

فاإّن  المعرفة«،  اإلى  واأنت محتاج فيها 

الفكرّية  ال��روؤي��ة  و�سوح  هو  الأ�سا�س 

والم�سائل  للق�سايا  الجمعي  والتعّقل 

ال���ج���اري���ة ت�����س��خ��ي�����س��ي��ًا وت���ح���دي���دًا 

لالأولويات و�ُسُبل الحركة والآفاق 

والأه�����داف وال��م��وان��ع و���س��وًل 

وخططه  العدو  معرفة  اإل��ى 

واأ���س��ال��ي��ب��ه »م��ن الأع��م��ال 

)للجامعيين  الأ���س��ا���س��ّي��ة 

ُت�سّكل جل�سات  اأن  التعبويين( 

»توّقعي  لأّن   
)13(

للفكر« وا���س��ع��ة 

وانتظاري من الطالب الجامعي باأّنه 

 .
)14(

الكلمة« معنى  بكل  م�ستنير  مفّكر 

ب��م��ا ه��و �سانع  ال��ج��ام��ع��ي  ف��ال��ط��ال��ب 

الحا�سر  لم�سكالت  وحاّلل  للم�ستقبل 

العقل  ي��ك��ون  اأن  ينبغي  وت��ح��دي��ات��ه، 

الناب�س  وال��ق��ل��ب  لمجتمعه  المفّكر 

هم  الجامعيون  �سعبه.  واأحالم  لآمال 

»اأنتم  والم�سطفاة  الُمختارة  الفئة 

لي�ست  هذه  للمجتمع  المختارة  الفئة 

الم�ستقبل،  اأم���ل  اأن��ت��م  م��ج��ام��الت، 

وهذا  ال�سعب  قلب  اأنتم  الحقيقة  في 

المدى  على  عليكم  ي��راه��ن  ال�سعب 

.
)15(

البعيد« 

6 - التاأثير الواعي والعميق باالآخرين: 
الجامعي  ال�سباب  على  اأن  »اأع��ت��ق��د 

الثوري، اأن ي�سعى للدر�س ب�سكل جيد، 
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واأن يرفع م�ستوى فكره ومعرفته دومًا 

واأن يوؤثر في محيطه وبيئته. اأن يكون 

�ساحب  منفعاًل  ولي�س  م��ب��ادرًا  فّعاًل 

يوؤّثر  اأن  الجامعّي  على  اإّن  فعل.  رّد 

ونف�سيًا،  ف��ك��رّي��ًا  محيطه  اأج���واء  ف��ي 

وهذا ممكن. اأحيانًا يوؤّثر ال�ساب على 

زمالء  على   - حوله  كبيرة  مجموعة 

وعلى  الأ�ساتذة  على  وحّتى  الدرا�سة 

كّل الجامعة اأي�سًا - بتاأثير �سخ�سيته 

ل  المعنوّية، وبالطبع فاإّن هذا ل يتح�سّ

بوا�سطة  اإّنما  ال�سيا�سّية،  بالألعيب 

عند  ال��روح��ي  وال�سفاء  المعنويات 

عالقته  تمتين  خ��الل  من  الجامعي، 

.
)16(

باهلل �سبحانه وتعالى« 

الأّول،  التعبوّي  بين  يطول،  والكالم 

اأبنائه  وبين  ومرّبيهم  التعبويين  اإم���ام 

لهم  يقول  الجامعّية،  التعبئة  في  وبناته 

اإّن التعبئة لي�ست مجّرد منّظمة ومجموعة 

»ثقافة«  هي  بل  طالبي،  ون�ساط  حركّية 

ونمط تفكير وحياة واإرادة واأبعاد متعددة 

الناجح هو  ت�سنع هوية واحدة »الجامعي 

جيدًا  اأخ��الق��ه  وي��ه��ّذب  جيدًا  يدر�س  من 

.
)17(

ويمار�س الريا�سة جيدًا اأي�سًا« 

وختام الكالم ل�سماحته، مخت�سر 

مفيد حول ثقافة التعبئة والتعبوي.

»الطالب الجامعي هو:

ولكّنه  ال�سيا�سي،  التعبوي   -  1
�سًا  وُم�سيِّ �سًا  ُم�سيَّ لي�س 

لالأمور.

ب�سيرة،  ذو  التعبوي   -  2
بالر�سى  ي�سعر  ل  ولكّنه 

عن النف�س.

ال���ج���ذب  اأه�������ل  ال���ت���ع���ب���وي   -  3
لي�س  ول��ك��ّن��ه  وال����س���ت���ق���ط���اب، 

مت�ساهاًل في الأ�سول.

اأن�����س��ار ال��ع��ل��م،  4 - ال��ت��ع��ب��وي م��ن 
وع��ي،  ب��ال  م��ب��ه��ورًا،  لي�س  ولكّنه 

بالإنجازات العلمّية.

ب���الأخ���الق  ي��ت��ح��ّل��ى  ال��ت��ع��ب��وي   -  5
مرائيًا  لي�س  ولكّنه  الإ���س��الم��ّي��ة، 

ومتظاهرًا.

عمارة  في  مجّد   ، ج��ادٌّ التعبوي   -  6
الدنيا، ولكّنه لي�س من اأهل الدنيا.

.
)18(

هذه هي ثقافة التعبئة« 

�سحيفة الإمام، ج 21، �ص 196 )فار�سي(.( 1)

لق���اء الإم���ام الخامنئ���ي{ م���ع تعبئ���ة جامع���ة طهران ( 2)

1376/11/11 ه�.�س)1997م(.

الم�سدر ال�سابق.( 3)

(4 ) 1381/9/7 المتفّوقي���ن  الجامعيي���ن  م���ع  لق���اوؤه 

ه�.�س)2002م(.

لقاء تعبئة جامعة طهران 1376/11/11 ه�.�س)1997م(.( 5)

م. ن.( 6)

لق���اوؤه م���ع ط���الب التعبئ���ة الجامعي���ة 1977/9/25ه�.�س ( 7)

)1999م(.

لق���اوؤه مع وفد م���ن التعبئ���ة الجامعي���ة 1384/3/5 ه�. �س ( 8)

)2005م(.

لق���اوؤه م���ع مديري تحري���ر المج���الت الطالبّي���ة الجامعّية ( 9)

)1377/12/4 ه�.�س )2000م(.

لقاوؤه مع طالب التعبئة الجامعّية من مختلف اأنحاء اإيران ( 10)

1386/3/31ه�. �س )2007م(.

لق���اوؤه مع وفد م���ن التعبئة الجامعي���ة 1384/3/5 ه�. �س ( 11)

)2005م(.

لق���اوؤه مع الجامعيي���ن في جامعات �سي���راز 1387/2/14 ( 12)

ه�.�س )1998م(.

لقاوؤه مع طالب الجامعات،1387/7/7 ه�.�س )2008م(.( 13)

لقاوؤه مع الطالب المتفّوقين 1381/9/7ه�. )2002م(.( 14)

لق���اوؤه م���ع ط���الب واأ�سات���ذة جامع���ات محافظ���ة كرمان ( 15)

1384/2/19 ه�.�س )2005م(.

1377/2/22ه�.����س ( 16) طه���ران(  )جامع���ة  ف���ي  لق���اوؤه 

)1998م(.

لق���اوؤه م���ع ط���الب جامع���ة طه���ران 1377/2/22 ه�.�س ( 17)

)1998م(.

لقاوؤه مع التعبئة 1390/9/6ه�.�س )2011م(.( 18)

الهوام�ص
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ال�صيد �صادق عبا�ص املو�صوي

اآيات  في  ومعنويًة  لفظيًة  ظاهرًة  والنفر  والقتال  الجهاد  مفردات  تعدُّ 

الكتاب العزيز، تنت�صر �صمن الأوامر والنواهي والق�ص�ص والّت�صريعات وال�ّصنن 

الّر�صالية  ال�ّصخ�صية  لبناء  اإلهّية  مقا�صد  على  ر  المتب�صّ لتدّل  القراآنية، 

وال�صراع  الأنبياء  حياة  بها  حفَلت  اّلتي  المواجهة  اإّن  الجهاد.  لثقافة  وفقًا 

ُهم  الم�صتمّر المعّبر عنه قراآنيًا ب�«الّدفع والّتدافع«: {َوَلْواَل َدْفُع اهلل النَّا�َض َبْع�شَ

والعبادّية  والجتماعّية  القت�صادّية  ال�صاحات  في   )40 )الحج:  ِبَبْع�ٍض..} 

والجوانب  الأبعاد  متعّدد  لإ�صالٍم  توؤ�ّص�ص  وغيرها،  وال�صيا�صّية  والّت�صريعّية 

والأدوار اأحدها رف�ص الّظلم ون�صرة الم�صت�صَعف والجهاد في �صبيل اهلل. اإن 

انت�صار الإ�صالم تحقق - اإ�صافًة لو�صوح الأهداف وعمق الم�صمون واإخال�ص 

القائد و�صالمة المنهج - بمعا�صدة ودعم ال�ّصباب المجاهد والم�صّحي. وقد 

ًا بطالئع الإ�صالم من ال�ّصباب اّلذين لم  اأولى الّنبي الخاتم P اهتمامًا خا�صّ

تتلّوث فطرتهم ولم ُتظِلم روؤيتهم بالقيم الجاهلّية البتراء، بل �صعى اإلى ح�صد 

المفاهيم الّتعبوّية والتوعوّية والّتربوّية الأ�صيلة التي يجب اأن تتحّلى بها 

ذواتهم من الإيمان والعلم والب�صيرة والعزم ومنها الجانب الجهادي.

يتكاملون بين 

عـلـٍم    وجهاد

*ثقافة الجهاد
الإن�ساُن  ُيدعى  اأن  ال�ّسهل  من  لي�َس 

حّتى  اهلل  �سبيل  في  والجهاد  الّدفاع  اإل��ى 

لكن  وا�سحة،  واأ�سبابه  مقّدماته  كانت  لو 

الأ�سعب اأن تتحّول المفاهيم الجهادّية اإلى 

ثقافٍة مجتمعيٍة يمتهنها الأفراد ويدافعون 

الجهاد  عن  يعّبر  اهلل  اأّن  خا�سًة  عنها، 

َعلَْيُكُم  {ُكِتَب  بقوله:  الكريم  القراآن  31في 
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 ،)216 )البقرة:  لَُّكْم}  ُك��ْرٌه  َوُه��َو  اْلِقَتاُل 

ْوَكِة  ال�شَّ َذاِت  َغ��ْي��َر  اأَنَّ  وَن  {َوَت����َودُّ ويقول: 

َتُكوُن َلُكْم} )الأنفال: 7(. واأ�سعُب منه اأن 

الوعي  خلفيَّات  من  منطلقًا  الجهاد  يكون 

ثقافة  ن�سُر  ُيعتبر  ل��ذل��ك،  وال��ب�����س��ي��رة. 

على  كفاحًا  يتطّلب  بذاته  جهادًا  الجهاد 

وت�سحيات  والعملّي،  الّنظرّي  الم�ستوى 

على  وم��م��ار���س��ات  ال��ق��ادة،  م�ستوى  على 

لأّن  ذل��ك  والأت���ب���اع،  الأ���س��ح��اب  م�ستوى 

فيها  ت���وؤّدي  مت�سابكة  ���س��ي��رورٌة  التربيَة 

فتحتاج  مختلفة،  اأدوارًا  متعّددة  عوامل 

للو�سول  الفاعلة  الطاقات  كلِّ  ح�سد  اإل��ى 

اإلى الأهداف.

*خفافًا على درب الجهاد
يتطّلب  ال��ج��ه��ادّي��ة  ال�����ّروح  ب���ّث  اإّن 

هما:  خطيرين،  ين  مَر�سَ من  التخّل�س 

قّلة الب�سيرة و�سعف الإرادة، ويقوم على 

الجانب  يقوم  واإيجابّي.  �سلبّي  جانبين: 

ودف��ع  ال��ج��ه��اد  م��ث��ّب��ط��ات  ب��رف��ع  ال�سلبّي 

قيودها واأثقالها، وُيبنى الجانب الإيجابّي 

على ُبعدين: نظرّي وعملّي.

َتخت�سَر  اأن  الّتثاقل  لمفردة  يمكن 

��َه��ا  يُّ
اأَ {َي��ا  تعالى:  يقول  ال�ّسلبّي،  الجانب 

انِفُرواْ  َلُكُم  ِقيَل  اإَِذا  َلُكْم  َما  اآَمُنواْ  الَِّذيَن 

���اَق���ْل���ُت���ْم اإَِل�����ى االأَْر�������ضِ  ِف���ي ���َش��ِب��ي��ِل اهلل اثَّ

االآِخ��َرِة...} ِمَن  ْنَيا  الدُّ ِباْلَحَياِة  يُتم  اأََر�شِ

والأولد  ال��زوج��ة  اإّن   .)193 )ال��ت��وب��ة: 

والمن�سب  والّن�سب  وال�ّسهرة  والأم���وال 

وغيرها، من العنا�سر اّلتي تدفع الإن�سان 

للّتثاقل والّتجافي عن خو�س غمار الجهاد 

ومن  لهم.  وج��ودي��ًا  تهديدًا  ي�سّكل  ال��ذي 

اأ�سقام التثاُقل التي يطلب القراآن الكريم 

معالجتها ك�سرط لبّث الروح الجهادية:

1 - ال��خ��وف م��ن ق��ّوة ال��ع��ّدو: وهو الذي 
حاَل دون النقياد لأوامر الجهاد عند 

{َق��اُل��وا  تعالى:  يقول  اإ�سرائيل،  بني 

��اِري��َن  َج��بَّ َي���ا ُم��و���َش��ى اإِنَّ ِف��ي��َه��ا َق���ْوم���اً 

ِمْنَها  َيْخُرُجواْ  َحتََّى  نَّْدُخلََها  َلن  ��ا  َواإِنَّ

��ا َداِخ��ُل��وَن}  َف��اإِنَّ ِمْنَها  َي��ْخ��ُرُج��واْ  َف���اإِن 

)المائدة: 22(.

2 - الخوف من الموت: �سّكل التخويف 
التي  اأه��م الحجج  اأح��د  ال��م��وت  م��ن 

والكافرون لمنع  المنافقون  اعتمدها 

الجهاد،  اإل��ى  التوّجه  من  الموؤمنين 

عن  ق��وَل��ه��م  تعالى  اهلل  ينقل  حيث 

ْو َكاُنواْ ِعنَدَنا َما َماُتواْ  ال�سهداء: {لَّ

إّن بّث الّروح اجلهادّية 
يتطّلب التخّلص من مَرَضني 
خطريين، هما: قّلة البصرية 

وضعف اإلرادة
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َح�ْشَرًة  َذِل��َك  اهلل  ِلَيْجَعَل  ُقِتُلواْ  َوَم��ا 

َوُي��ِم��ي��ُت}  ُيْحِيي  َواهلل  ُق��ُل��وِب��ِه��ْم  ِف��ي 

)اآل عمران: 156(.

3 - االن�شغال باالأموال واالأوالد: هذا 
المر�س عالجه النبي الكريم، حيث 

المتقاع�سين  ياأتيه جماعة من  كان 

تعالى:  اهلل  اأورد  كما  ل��ه  ي��ق��ول��ون 

{����َش���َي���ُق���وُل َل����َك اْل���ُم���َخ���لَّ���ُف���وَن ِم���َن 

َواأَْهُلوَنا}  اأَْمَواُلَنا  �َشَغلَْتَنا  ااْلأَْعَراِب 

)الفتح: 11(. 

الجامع  العامل  وه��و  ال��دن��ي��ا:  ح��بُّ   -  4
ل��م��ث��ب��ط��ات ال��ج��ه��اد، ل��ذل��ك ي��وّب��خ 

��ي��ُت��م  {اأََر���شِ المتثاقلين:  تعالى  اهلل 

ْنَيا ِمَن االآِخَرِة َفَما َمَتاُع  ِباْلَحَياِة الدُّ

ْنَيا ِفي االآِخَرِة اإِالَّ َقِليٌل}  اْلَحَياِة الدُّ

)التوبة: 38(.

رفع  الجهادية  ال��ّروح  تتطّلب  لذلك   

هذه الأثقال من خالل �سبط التعّلق بهم 

عن  ال�ّسباب  ويتمّيز  اإليهم.  والنقياد 

لم  المثّبطة  العنا�سر  هذه  ب��اأّن  غيرهم 

تتمّكن منهم ل�سَغر اأعمارهم، ولم َتِعها 

عمليًا قلوُبهم لقّلة وجودها عندهم، كما 

من  وال�سجاعة  والتحّدي  الحما�سة  اأّن 

في  خ��ف��اٌف  فهم  �سخ�سياتهم،  �سمات 

»الخفاف«،  �سفُة  عليهم  تنطبق  ال�ّسير، 

النفر:  وج��وب  في  الأ�سهل  ال�سفة  وهي 

{اْنِفُرواْ ِخَفافاً َوِثَقااًل} )التوبة: 41(.

*البناء الّنظري
محّددات  على  الّنظري  البناء  يعتمد 

وتثبيت  الطريق  لتو�سيح  تهدف  وا�سحة 

الب�سيرة وتوفير اأ�س�س الوعي عند ال�ّساب 

الجامعي، ويقوم على اأ�سول محّددة:

1 - معرفة الّروؤية الكونّية واالإيمان بها: 
الّروؤية الكونّية هي عبارة عن مجموعة 

الكونّية  وال��ّن��ظ��رات  المعتقدات  م��ن 

بل  والإن�سان،  الكون  حول  المتنا�سقة 

توؤّثر   .
)1(

عاّمة ب�سورة  الوجود  وحول 

ب��ل��ورة مجموعة من  ال��ّروؤي��ة ف��ي  ه��ذه 

اإلى  اهلل  معرفة  من  تمتّد  المفاهيم 

الإ�سالم  روؤية  تتمّيز  بالمعاد.  الإيمان 

الّتوحيد  الّتوحيد،  باأ�سل  الكونّية، 

حين  معناها  للحياة  ُي��ع��ط��ي  ال���ذي 

فكر  في  ويثّبت  واللهوّية  العبثّية  ُيلغي 

تحت   
)2(

والغائّية الهدفّية  ال��م��وؤم��ن 

، واأّن 
)3(

عنوان اأّن الخلَق ِمَن اهلل واإليه

الأر���س  على  الإن�سان  اأوج���َد  33الخالق 
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العدل  وين�سر  الخالفة،  نظام  لُيقيم 

اإل��ى  ل��ل��و���س��ول  ���س��اع��ي��ًا   ،
)4(

والق�سط

مدارك الكمال.

لل�ساب  ُت��ظ��ه��ر  ال��م��ع��رف��ة  ه���ذه  اإّن 

الموؤمن اأهمية الجهاد من باب الوعي 

والب�سيرة اأكثر منه من باب الحما�سة 

والندفاع.

نن  ال�سُّ الّتاريخّية:  ال�شنن  معرفة   -  2
هي القوانين التي اأحكمها اهلل تعالى 

واأتقنها والتي توؤ�ّس�س لحركة الإن�سان 

معرفة  في  الوعي  فتوّفر  المجتمعّية، 

واأ�سباب  المجتمعات  انت�سار  اأ�سباب 

تقّدمها  وع��ل��ل  وظ����روف  هزيمتها، 

وتاأّخرها  وتطّورها وريادتها من جهة 

وتخّلفها وتبعّيتها من جهة اأخرى.

التعبوي  ال�ساب  ي��درك  خاللها  وم��ن 

اأّنه امتداد لأّمة عمرها اآلف ال�ّسنين 

 Q واإبراهيم  Q من لُدن اآدم

اإلى  و���س��وًل   Q بالح�سين  م���رورًا 

في  ُمعّبئًة  المعا�سرين،  الحق  اأه��ل 

�ساحات التحّدي لمواجهة اأّمة الباطل.

3 - االرتباط بالقدوة: في رحلة ال�سباب 
رائ��دًا  تربويًا  نموذجًا  القدوة  ت�سّكل 

ب��الأدوار  ُيقا�س  ل  فاعاًل  دورًا  ي��وؤدي 

من  يخرج  ال�ّساب  لأّن  ذلك  الأخ��رى؛ 

رح���اب ال��وال��دي��ن ك��ق��دوة وح��ي��دة في 

ل  فتت�سكَّ غيرهما،  عن  باحثًا  حياته 

�سخ�سّيته وفقًا للقدوة المق�سودة.

ر�سول  نموذج  ُيعدُّ  ذلك  من  انطالقًا 

اهلل P - بال�سفات المختلفة - الأ�سوة 

الجهادي  البناء  على  ت�ساعد  التي  الأعلى 

ِفي  َلُكْم  َكاَن  {َلَقْد  تعالى:  يقول  الواعي. 

َر�ُشوِل اهلل اأُ�ْشَوٌة َح�َشَنٌة} )الأحزاب: 21(، 

باأبعادهم   R البيت  اأه��ل  جانب  اإل��ى 

 Q ال�سهداء  �سّيد  ويبقى  المختلفة. 

 
)5(

الأل��م  نقطة  في�سّكل  الّراقي  الأن��م��وذج 

التي منها ينطلقون. وي�سّكل �ساحب الأمر 

 اّلتي 
)6(

| باأهدافه وغاياته نقطة الأمل 

تكامٌل  والأم��ل  الألم  بين  يق�سدون.  اإليها 

في ال�ّسخ�سّية الجهادّية المب�سَرة.

*البناء العملي
انطالقًا من الأ�س�س الّثالثة في البناء 

الّنظري التي تهدف لن�سر الب�سيرة يمكن 

و�سع مجموعة من المحددات لبلورة هذه 

تقوية  في  وللم�ساهمة  عملّيًا،  المفاهيم 

الإرادة:

الملف
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درو����س في العقيدة الإ�سالمي���ة، العاّلمة محّمد تقّي الم�سباح ( 1)

اليزدّي، ج1، �ص 27.

َلْيَن���ا َل ُتْرَجُعوَن} ( 2) ُك���ْم اإِ نَّ
َ
َم���ا َخَلْقَناُك���ْم َعَبث���ًا َواأ نَّ

َ
َفَح�ِسْبُت���ْم اأ

َ
{اأ

)الموؤمنون: 115(.

ا اإَِلْيِه َراِجعوَن} )البقرة: 156(.( 3) {اإِنَّا هلل َواإِنَّ

ْر����سِ َخِليَفًة} ( 4)
َ
���ي َجاِعٌل ِف���ي الأ {َواإِْذ َق���اَل َربُّ���َك ِلْلَماَلِئَك���ِة اإِنِّ

ْر�ِس} )النمل: 62(.
َ
)البقرة: 30(، {َوَيْجَعُلُكْم ُخَلَفاء اْلأ

الأل���م الإيجابي ال���ذي ي�سكل دافع���ًا لالإن�س���ان الموؤمن لإكمال ( 5)

الم�سيرة من اأجل اإي�سال الراية اإلى الحّجة|.

ي�س���كل الإم���ام| عن�س���ر الجذب عب���ر الأمل ال���ذي يعطيه ( 6)

للموؤمنين لتحقيق دولة العدالة ال�سماوية.

الهوام�ص

الجامعيين  ال�ّسهداء  على  الّتركيز   -  1
وا�ستح�سار �سيرتهم.

والّتركيز  الدينّية،  المنا�سبات  اإحياء   -  2
والمهدوّية،  الح�سينّية  الّثقافة  على 

الأ�سيلة  الجهادية  الجوانب  لتنمية 

لل�سباب.

وفهمًا  ق��راءًة  القراآنّية،  الّثقافة  ن�سر   -  3
وتدبُّرًا، وت�سكيل الوعي بحركة الأنبياء 

مفاهيم  وب���ّث  وق�س�سهم،   R

ال�ّسنن التاريخّية.

4 - بناء الجوانب العقدّية عند الطاّلب، 
الحديثة،  الأ�ساليب  على  والعتماد 

العلمّية  الإ���س��ك��الت  ع��ن  والإج���اب���ة 

المعا�سرة.

خ��الل  م��ن  الإي��م��ان��ي  ال��ب��ع��د  تنمية   -  5
اإق��ام��ة ال�����س��ل��وات والأدع���ي���ة واإح��ي��اء 

المنا�سبات.

6 - اإعداد مجموعة من المبّلغين الدعاة، 
واأ���س��ل��وب��ًا  م�سمونًا  يمتلكون  ال��ذي��ن 

مع  �سداقة  حالة  ويقيمون  �سبابّيًا، 

ال�سباب الجامعي.

7 - العتماد على و�سائل الت�سال الحديثة 
اأطلقها قادة  في ن�سر مواقف جهادية 

اآراء  ولمعرفة  �سهداوؤها،  اأو  الم�سيرة 

القائد وتوجيهاته.

الإ���س��الم��ي  ال��ف��ك��ر  م��ع��اِل��م  ن�����س��ر   - 8
مفاهيم  ي��ت��ب��ّن��ى  ال����ذي  الأ����س���ي���ل، 

الإ�سالم المحّمدي على �سعيد الفرد 

المتمّيزين  اأعالمه  عبر  والمجتمع، 

وال�سهيد  الخميني}  ك���الإم���ام 

ال�سدر}  ب��اق��ر  محمد  ال�سيد 

وال����ع����الم����ة ال�������س���ه���ي���د م��رت�����س��ى 

مطهري} وغيرهم.

 Q يبقى سّيد الشهداء
األمنوذج الّراقي فيشّكل نقطة 

األمل التي منها ينطلقون. ويشّكل 
صاحب األمر | بأهدافه وغاياته 
نقطة األمل اّلتي إليها يقصدون
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عن مسيرة من ذهب...  ُنقشت بأيادي طالب مقاومين
حتقيق: جنان �صحادة

عن  الأو�صط«  »ال�صرق  ا�صم  يحمل  كتاب  في  بيريز  �صيمون  يتحّدث 

اأروقة  الع�صكرية، بل في  الميادين  العرب ل ُيح�صم في  ال�صراع مع  اأن 

لم  الكالم.  زبدة  تبداأ  القراء  اأعّزائي  هنا  ومن  والمدار�ص.  الجامعات 

كان  فقد  فقط،  الع�صكرية  المواجهة  ب�صبب  العدو  مع  ال�صراع  ُيح�صم 

المقاوم،  الإع��الم  في  العمل  من  انطالقًا  اأ�صا�صي،  دور  اأخ��رى  لوجوه 

والتثقيف الجتماعي، و�صوًل اإلى الأدب والفن المقاوم، ووجوه اأخرى 

تبرز التعبئة التربوية كعنوان م�صيء فيها. »التعبئة التربوية« كلمتان 

كلمات  العظيم،  والأج��ر  ال�صاق  العمل  من  و�صنوات  �صنوات  تخت�صران 

على  الإ�صاءة  التحقيق  هذا  في  �صنحاول  الكثير.  طّياتها  بين  تحمل 

بع�ص الجوانب التي ما زال يجهلها الكثيرون.

التعبئة التربوية:
29 عاماً من الجهاد والشهادة

ي��اء  اإل����ى  ال��ت��ع��ب��ئ��ة  األ����ف  *من 
المقاومة

�سهر  ف��ي  ال��ت��رب��وي��ة  التعبئة  ن�����س��اأت 

ا�سم  ت��ح��ت   1985 ال��ع��ام  م��ن  ح���زي���ران 

»التعبئة الطالبية«، بعد اأربعة اأ�سهر تقريبًا 

من الر�سالة المفتوحة التي اأعلنت اإطالق 

حينها  المطلوب  وك��ان  اهلل،  حزب  ون�ساأة 

تكاتف جهود كل القوى لمقاومة الحتالل.

اإل��ى  ال��ط��الب��ي��ة  ال��ت��ع��ب��ئ��ة  *من 
التعبئة التربوية، جملة من الأهداف

ي��ع��ت��ب��ر م�������س���وؤول ال��ت��ع��ب��ئ��ة ال��ت��رب��وي��ة 

يو�سف  ال��ح��اج  اهلل  ح��زب  ف��ي  المركزية 

جاءت  الطالبية  التعبئة  ن�ساأة  اأن  مرعي  

حزب  داخل  الأجهزة  ببقية  مقارنة  باكرًا 

اهلل. ويعيد ذلك ل�سببين:

ا�سم  يحمل  اتحاد  وج��ود  وهو  االأول: 

الملف
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ال���ث���ان���ي: ه��و وج���ود الح��ت��الل ال��ذي 

لمواجهته.  الطاقات  كّل  توّفر  يتطّلب  كان 

والطالب كانوا من هذه الطاقات.

�سميت  اأنها  اإلى  يو�سف  الحاج  وي�سير 

اأوًل بالتعبئة الطالبية ب�سبب كون ال�سريحة 

الأ�سا�س التي يتّم العمل عليها هي الطالب. 

والعمل مع المعلمين كان ب�سيطًا جدًا. وبعد 

اأربعة �سنوات عّدل ال�سم لي�سبح »التعبئة 

التربوية« لأنها تو�ّسعت لت�سمل كل ال�سرائح 

المعلمين  مع  العمل  ب��داأ  بحيث  التربوية 

في  الموظفين  وم��ع  الجامعات  واأ���س��ات��ذة 

الحالة التربوية.

*اإنجازات و�صهداء
حتى  حققتها  التي  الإن��ج��ازات  وع��ن 

اإلى  يومنا هذا ي�سير الحاج يو�سف مرعي 

الأ�سا�سي  دورها  ليكون  ُوجدت  التعبئة  اأن 

دعم المقاومة ورفدها بالكفاءات العلمية. 

اأم�ست جزءًا من حركة  اأنها  ويوؤكد مرعي 

ثالثة  م��ن  رك��ي��زة  على  قائمة  اإ�سالمية، 

والمقاومة  الإيمان  وهي  اأ�سا�سية  اأعمدة 

والعلم والتربية.

التعبئة الرتبوية أسست جزءاً 
من حركة إسالمية قائمة على 
ركيزة من ثالثة أعمدة: اإلميان 

واملقاومة والعلم والرتبية

»التحاد اللبناني للطلبة الم�سلمين«، الذي 

يعمل  وك��ان  خا�سة،  بهيكلية  يتمّتع  ك��ان 

وعندما  والموؤ�س�سات.  الجامعات  �سمن 

توّحدت القوى الإ�سالمية ون�ساأ حزب اهلل، 

القوى،  ك��ان ه��ذا التحاد ج��زءًا من ه��ذه 

المو�سوعة  والأه���داف  ا�سمه  تعديل  فتّم 

لهذه الحركة الطالبية.

الحاج يو�شف مرعي
37
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وي�سرح الأعمدة الثالثة مبتدئًا بالجزء 

ببّث  التعبئة  »�ساهمت  بالمقاومة  المتعلق 

ال�سريحة  هذه  خالل  من  المقاومة  ثقافة 

الوا�سعة في ال�ساحة، وتر�سيخ هذه الثقافة 

وخلق راأي عام موؤّيد للمقاومة، واأي�سًا من 

بالمقاومة،  المبا�سرة  الم�ساركة  خ��الل 

عن  يقل  ل  م��ا  لها  ب���اأن  تفتخر  فالتعبئة 

ثالثمئة �سهيد، خم�سة وثمانون ا�ست�سهدوا 

خم�سة  �سمنهم  وم��ن  ت��م��وز،  ع���دوان  ف��ي 

وثالثون �سهيدًا من طالب الجامعات«.

المتعلق  الثاني  الجانب  يخ�س  وفيما 

بالإيمان، فقد لعبت التعبئة دورًا اأ�سا�سيًا في 

الموؤ�س�سات،  الإ�سالم في  الإيمان ون�سر  بّث 

الفكرة  مرعي  يو�سف  الحاج  يلخ�س  حيث 

بالقول: »ل يمكن العمل على �سناعة �سخ�س 

مقاوم اإذا لم يكن موؤمنًا«.

وفي الجزء الثالث المخت�س بالمجال 

خدمة  على  التعبئة  رك��زت  فقد  التربوي، 

تاأمين  على  العمل  خ��الل  م��ن  المجتمع 

الح�سومات  ف��ي  والم�ساعدة  الأق�����س��اط  

والكتب.

*هموم الوطن داخل قلب التعبئة
ل��ط��ال��م��ا ح��م��ل��ت ال��ت��ع��ب��ئ��ة ال��ت��رب��وي��ة 

ج��راح  و���س��ّم��دت  ال���وط���ن،  واآلم  ه��م��وم 

اأ�سا�سيًا  مرجعًا  جعلها  ما  وطالبه،  اأبنائه 

ع��ددًا  تح�سد  اأن  م��ن  ومّكنها  للطالب، 

البقاع  في  الطالبية  المجال�س  من  كبيرًا 

ما  الجنوبية،  وال�ساحية  والجنوب 

والأ�سا�سي  القوي  اأثبت ح�سورها 

وتمثيلها  ال��ط��الب  بين  وال��ف��ّع��ال 

لهذا الجزء الكبير منهم.

*خدمة الم�صت�صعفين اأوًل
اأولوياتها منذ  حددت التعبئة التربوية 

بداأ عملها، حيث عملت على تاأمين فر�س 

الم�ست�سعفين،  للتالميذ  الالئقة  التعليم 

النا�س والعمل  الوعي والثقافة عند  تعزيز 

اإلى  النا�س  وا�ستقطاب  القيم  على تر�سيخ 

الحالة التي تنتمي اإليها.

ال��دي��ن  اأ���س��ام��ة ن�سر  ال��ح��اج  وي��ب��داأ 

بيروت(  ف��ي  التربوية  التعبئة  )م�����س��وؤول 

التعبئة  اأولته  ال��ذي  الهتمام  عن  حديثه 

اللبنانية  ال��ج��ام��ع��ة  لق�سايا  ال��ت��رب��وي��ة 

والمدار�س الر�سمية كونها الخيار الوحيد 

الذي يمتلكه ال�سعب الم�ست�سعف.

ب�سوؤون  التربوية  التعبئة  دائرة  وُتعنى 

الجامعات والمدار�س والمهنيات، اأي  اأمور 

والمعلمين  المراحل  جميع  ف��ي  ال��ط��الب 

واأ�ساتذة الجامعات.

وحول الن�ساطات العلمية في المدار�س 

بلقاءات  »نقوم  قائاًل:  الدين  ن�سر  ي�سرح 

الإ�سالمي  المركز  م��ع  بالتن�سيق  توجيه 

دورات  اأي�����س��ًا  ول��دي��ن��ا  ال��ع��ال��ي،  للتوجيه 

لالمتحانات  المتقدمين  الطالب  لدعم 

الر�سمية، كما قمنا هذا العام باأول تجربة 

لها عالقة بمو�سوع الإمالء بالّلغات الثالث 

لل�سف ال�سابع متو�سط، والهدف من هذا 

اإ�سافة  بالّلغات«.  الهتمام  هو  الم�سروع 

اإلى ما ُذكر قّدمت التعبئة خدمات علمية 

الملف
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التالميذ  بين  و�سل  حلقة  كاإن�ساء  اأخ��رى، 

والأهل وبين الأ�ساتذة.

*خدمات في الجامعات والمهنيات
وقد حاولت التعبئة التربوية اأن تبذل 

الذي  ال��الزم  الدعم  لتقدم  بو�سعها  ما 

درا�ستهم  اأنهوا  الذين  الطالب  يحتاجه 

بالجامعة.  لاللتحاق  وي�ستعدون  الثانوية 

بع�سًا  الدين  ن�سر  اأ�سامة  الحاج  ويذكر 

دورات  التعبئة  »تقيم  الخدمات  هذه  من 

كليات  اإل���ى  ال��دخ��ول  لم��ت��ح��ان��ات  تقوية 

ال�سيدلة،  الأ�سنان،  طب  العام،  الطب 

الهند�سة،  الإع���الم،  التربية،  ال�سحة، 

الفنون، اإدارة الأعمال والزراعة«. وتنظم 

التعبئة اأي�سًا دورات دعم خالل ال�سنوات 

يعاني  ال��ت��ي  ال��م��واد  لبع�س  ال��درا���س��ي��ة 

الطالب من م�ساكل فيها، وكذلك الحال 

في المهنيات.

الديني��ة  للمنا�صب��ات  *اإحي��اء 
والوطنية

طوال ال�سنوات الما�سية �سعت التعبئة 

الوطنية  المنا�سبات  في  اأن�سطة  لإق��ام��ة 

ذكرى  اأيار،   25 ال�سهيد،  )يوم  والمقاومة 

القادة(  ال�سهداء  ذك��رى  تموز،  انت�سار 

ن�سر  ي�سرح  حيث  الدينية،  والمنا�سبات 

الإح��ي��اء  طريقة  »تختلف  ق��ائ��اًل:  ال��دي��ن 

جهة  م��ن  والدينية  الوطنية  للمنا�سبات 

البتدائية  المرحلة  ففي  اأخ���رى،  لجهة 

)زي��ارة  ترفيهية  بطرق  المنا�سبة  ُتحيى 

بو�سترات،  ت��وزي��ع  المالهي،  مدينة  اإل��ى 

فنقوم  الجامعات  ف��ي  اأم��ا  ب��ال��ون��ات..(. 

اإلى  اإ�سافة  والمعار�س،  الندوات  بتنظيم 

المنا�سبات،  بع�س  ف��ي  رح���الت  تنظيم 

عند  للقيم  التوعية  جانب  على  والتركيز 

م�ساألة  ن�سيان  ب��دون  والأخ����وات،  الإخ���وة 

وه��ادف  ديني  طابع  ذات  رح��الت  تنظيم 

كزيارة المقامات، اأماكن المقاومة«.  

*�صيف زاخر بالعمل
التعبئة  تقدمها  التي  البرامج  وح��ول 

ال�سيف  ف�سل  ف��ي  لل�سباب  ال��ل��ت��رب��وي��ة 

الدين  ن�سر  اأ�سامة  الحاج  يف�سل  �سنويًا 

»نعمل  ق��ائ��اًل:  ومحتوياتها  البرامج  ه��ذه 

والأخ���وات  ل��الإخ��وة  رح���الت  تنظيم  على 

حّددت التعبئة الرتبوية 
أولوياتها يف: تأمني فرص 

تعليم، تعزيز الوعي والثقافة، 
وترسيخ القيم

الحاج اأ�شامة ن�شر الدين
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ودورات  ثقافية  دورات  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة 

واأن�سطة ذات طابع حياتي تتعّلق  ق�سيرة، 

بثقافة الحياة والبيئة وتهدف اإلى تح�سين 

هناك  كما  الوعي.  وزي��ادة  المجتمع  قيم 

الثقافية،  غير  الم�ساريع  م��ن  مجموعة 

كالدينية وال�سيا�سية.

واأكثر الن�ساطات التي اأخذت �سيتًا في 

الثقافية  الم�سابقات  هي  الكليات  مختلف 

مطهري}  مرت�سى  ال�سهيد  كم�سابقة 

والتي  الجامعات  في  لها �سدى  كان  والتي 

واأ�سبحت  تطويرها  على  التعبئة  عملت 

الإ�سالمي  الفكر  »م�سابقة  ا���س��م  تحمل 

الأ�سيل«.

كما عملت التعبئة باأن�سطتها وخدماتها 

التطّوع  قيمة  تنمية  على  تقدمها  ال��ت��ي 

ي�سّكلون  الذين  ال�سباب  عند  والم�ساركة 

ع�سب هذا المجتمع المقاوم.

�صرط  الأ�صاتذة  م�صتوى  *تعزيز 
�صروري

من  التربوية  التعبئة  اتخذت  ولطالما 

مختلف  ف��ي  التعليمي  الم�ستوى  تعزيز 

هذا  ومن  لها.  هدفًا  الإ�سالمية  المناطق 

المعلمين  تجّمع  م�سوؤول  يتحدث  المنطلق 

يو�سف  ال��ح��اج  ال��ت��رب��وي��ة  للتعبئة  ال��ت��اب��ع 

لتعزيز  الأ�سا�سي  المدخل  اأن  عن  زلغوط 

الم�ستوى التعليمي هو الأ�ستاذ، »ومن هذا 

المنطلق كان الهتمام بالأ�ستاذ وبالمعلم 

الأكاديمية  وال��ك��ف��اءات  الم�ستوى  ل��رف��ع 

التربوية  والكفايات  التعليمية  ومهاراته 

التي اهتمت بها التعبئة التربوية من خالل 

�سية ودورات عامة«. اإقامة دورات تخ�سّ

اإل��ى  دورات��ه��ا  ف��ي  التعبئة  �سعت  كما 

تدريب الأ�ساتذة على الو�سائل التكنولوجيا 

يواكبون  متطورين  اأ�ساتذة  لتنتج  الحديثة 

كل جديد في الع�سر.

*تجّمع المعلمين في لبنان
التي  وال������دورات  الأن�����س��ط��ة  مختلف 

ا�سم  تحت  تجري  الأ���س��ات��ذة  لها  يخ�سع 

مرخ�سة  جمعية  وه��و  المعلمين«  »تجّمع 

من  معلم  اآلف  �ستة  لوائها  تحت  ين�سوي 

اللبنانية، وهو يقع تحت  المناطق  مختلف 

في  وينت�سر  ال��ت��رب��وي��ة،  التعبئة  اإ���س��راف 

كافة الأرا�سي اللبنانية )البقاع، ال�سمال، 

تقوم  حيث  الجنوب(،  بيروت،  ال�ساحية، 

ودورات  البرامج  هذه  بتطبيق  منطقة  كل 

الأكاديمي  الم�ستوى  رفع  ودورات  الدعم 

التعليمية  والمهارات  الكفايات  وم�ستوى 

عند المعلم.

دع��م  دورات  ال��ت��ج��ّم��ع  ي��ق��ي��م  ك��م��ا 

الحاج يو�شف زلغوط

الملف
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الخدمة  لمجل�س  المتقدمين  لالأ�ساتذة 

كفاءاتهم  ورفع  م�ستواهم  لتعزيز  المدنية 

اأف�سل.  ب�سكل  لهم فر�س نجاح  يتاح  حتى 

المعلمين  فعل  ردود  اأن  زل��غ��وط  وي��وؤك��د 

عدم  اإل��ى  ي�سيرون  »حيث  ج��دًا،  اإيجابية 

وجود اأي جهة تربوية تقوم بدور مماثل لما 

يقوم به تجّمع المعلمين«.

*اإنجازات ح�صرية للتجّمع
في  وح���ي���دًا  المعلمين  ت��ج��ّم��ع  ي��ب��رز 

اآلف  �ستة  ي�سم  كتجّمع  اللبنانية  ال�ساحة 

معلم في جميع الفروع الأكاديمية والمهنية 

والمناطق اللبنانية. وهذا وحده يعّد اإنجازًا 

واهتمامه  التربوية،  للتعبئة  ومهمًا  كبيرًا 

هي  المعا�سرة  والثقافة  الدينية  بالثقافة 

عالمة فارقة اأي�سًا.

*بل�صان �صباب التعبئة
التربوية  ال�سبابية  المنظمة  هذه  اإذًا، 

التربوية  ال�����س��اح��ة  تح�سين  ع��ل��ى  تعمل 

عن  نتكلم  اأن  ف��ي  نرغب  ل��م  وال�سبابية. 

التعبئة بل�سان قادتها والعاملين فيها فقط، 

فتوّجهنا اإلى �سبابها المتطوعين فيها، اإلى 

الوطن  م�ستقبل  ليزهر  و�سعى  عمل  م��ن 

والأمة.

علي محمد: توفيق اإلهي

اأولى  �سنة  طالب  محمد،  ح�سن  علي 

في  الأع��م��ال  اإدارة  كلية  ف��ي  ماج�ستير 

توفيق  عن  يتحدث  اللبنانية،  الجامعة 

اإل��ه��ي دف��ع��ه ليكون واح���دًا م��ن الأف���راد 

التعبويين الذين عملوا في لجان التعبئة 

»كان  يقول:  حيث  الكلية،  في  التربوية 

�ساهمت  حيث  ب��ذل��ك،  ال�سرف  ك��ل  ل��ي 

�سخ�سيتي  ف��ي  بالتاأثير  ه��ذه  تجربتي 

والت�سحية  التعاون  تنمية روح  من خالل 

عندي  والإيثار  والبذل  لدي،  والإخال�س 

رفعه  ال���ذي  ال�سعار  تج�سيد  اأج���ل  م��ن 

ال�سيد  الإ�سالمية  المقاومة  �سهداء  �سيد 

»�سنخدمكم  )ر���س(  المو�سوي  عبا�س 

بالإ�سافة  قوًل،  ل  فعاًل  عيوننا«  باأ�سفار 

اتجاه  ل��دي  الم�سوؤولية  ح�ّس  تنمية  اإل��ى 

هذا النهج والخط المبارك الذي عّمدته 

دماء ال�سهداء الزاكية«.

لرا ب�صير: تغّير مفهوم الجهاد لدي

طالبتنا هذه اأنهت درا�ستها الجامعية، 

التي  التعبئة  م��ع  عالقتها  تنه  ل��م  لكنها 

امتدت �سنوات طواًل. تتحدث لرا ب�سغف 

ال�سوؤال،  هذا  عليها  طرحنا  عندما  معنا 

غّير  التربوية  التعبئة  مع  »العمل  فتجيب: 

الجهاد  عن  ل��دي  ك��ان  ال��ذي  المفهوم  لي 

الحقيقي، فبعد تجربتي تيّقنت اأن الجهاد 

بجهاد  مدعمًا  يكون  اأن  يجب  الع�سكري 

حا�سنة  وبيئة  مقاوم  مجتمع  لبناء  ثقافي 

لخط حزب اهلل«.    

الكثير  تجمع  التربوية« عبارة  »التعبئة 

من المعاني التي ي�سعب جمعها في �سطور 

اإنها تحوي معاناة  اأن نقول  محّددة، يكفي 

وت�سحيات ج�سام لطالب جامعين اختاروا 

من المقاومة نهجًا ومن العلم نورًا.
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*التعبئة في حزب اهلل: قراءة 
في التجربة والنموذج

في  والتعبئة  اإي��ران  في  التعبئة  بين  ما 

لبنان نقاط ت�سابه ور�سالة �سامية م�ستركة: 

تواأمة العلم والجهاد وتواأمة التربية والإيمان 

القيم  وت��ع��زي��ز  ن��اج��ح  بمجتمع  للنهو�س 

الدينّية والإن�سانّية وتعميم ثقافة المقاومة، 

والأّم���ة،  للوطن  الكبرى  الق�سايا  وال��ت��زام 

والتمهيد لظهور الإمام المهدي |.

والتعبئة التربوّية في حزب اهلل تتمّيز 

توؤمن  وهي   .
ّ
التطوعي ال�سبابي  بطابعها 

تجمع  اأن  يجب  التعبوّية  ال�سخ�سّية  باأّن 

 
ّ
ما بين العلم والجهاد. فاللتزام الديني

التعّلم وبلوغ  ل ينف�سل عن المثابرة في 

درجات العلم العليا.

التعبئة  اأ����س���اف���ت  ف���م���اذا 

ال���ت���رب���وّي���ة ف���ي ل��ب��ن��ان 

الجامعيين  ل��ل��ط��الب 

ع��ل��ى اخ��ت��الف��ه��م من 

خ���دم���ات واأن�����س��ط��ة 

للتعبئة  وخبرات؟ وكيف ينظر المنت�سبون 

اإلى مفهوم التطّوع؟

*�صهادات لطالب جامعيين
الجامعي  ال�صباب  يتعّرف  كيف  اأ- 

اإلى التعبئة التربوّية؟

من  التربوّية  التعبئة  اإل��ى  »ت��ع��ّرف��ُت 

ت��وؤّك��د  ال��ج��ام��ع��ة«،  ف��ي  اأن�سطتها  خ��الل 

ال��ع��ل��وم  ف���ي  ���س��ن��ة خ��ري��ج��ة  ب��ت��ول )21 

�سنة  �سنة،  اأّما محمد )21   ال�سيا�سّية(. 

التعبئة  اإلى  تعّرف  فقد  محا�سبة(  ثانية 

�سيفّية  ثقافّية  دورة  »من خالل  التربوّية 

ح��وراء )19  واأّم��ا  الجامعة«.  في  نّظمتها 

اأنه »من  �سنة، �سنة ثانية حقوق( فتعتبر 

خ��الل ال����دورات وال���ن���دوات وال��رح��الت 

والأن�سطة الثقافّية والترفيهّية في مختلف 

المجالت ت�سّنى لي التعّرف اإلى اأ�سخا�س 

الدينّية  والتعاليم  الثقافة  ن�سر  يحّبون 

عن  والنهي  بالمعروف  والأم��ر  ال�سامية 

المنكر باأجمل الأ�ساليب العلمّية والفكرّية 

وال�سلوكّية«.

سنخدمكم
حتقيق: فاطمة بزيعبأشفار عيوننا

التعبئة هي مظهر عظمة ال�صعب والقّوة الذاتّية الفّعالة، وهي 

الح�صور و�صط النا�ص في مجالت الن�صاطات الأ�صا�صّية للو�صول نحو 

هدف محّدد.

الملف
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ُتؤمن التعبئة الرتبوية بأّن 
الشخصّية التعبوّية يجب أن 
جتمع ما بني العلم واجلهاد

ب- ماذا اأ�صافت التعبئة التربوّية 

لل�صباب الجامعي؟

ثقافّية  فوائد  »للتعبئة  اأّن  ترى  بتول 

ترفيهّية  وحتى  وريا�سّية  وعلمّية  ودينّية 

ف��ي ح��ي��اة ال�����س��ب��اب ال��ج��ام��ع��ي��ي��ن. فقد 

اأ�سافت لي نوعًا من الترابط مع زمالئي. 

التمهيد  لفكرة  حّم�ستني  اأن��ه��ا  والأه���م 

لالإمام المهدي |«. 

»اأ�سافت  اأن��ه��ا  محمد  ي��رى  بينما 

من  ال��م��زي��د  جامعيين،  ك��ط��الب  ل��ن��ا، 

يخو�سون  اأنا�س  اإل��ى  للتعّرف  الفر�س 

كما  والثقافية.  الدينية  الميادين  في 

اأمكنة  اإل���ى  ن��ت��ع��ّرف  اأن  ف��ي  �ساهمت 

دينّية في لبنان«. في حين اأّن عليًا )22 

اأنها  يوؤّكد  معلوماتّية(  ثالثة  �سنة  �سنة، 

للدور  اهتمامي  تنمية  »ف��ي  �ساهمت 

 اأن اأقوم به في المجتمع«. اأّما 
ّ
الذي علي

التربوّية  التعبئة  اأّن وجود  فتعتبر  غادة 

في الجامعة يفيد »بكونها تعك�س الأمان 

والهيبة«.

اإلى  الجامعي  ال�صباب  نظرة  ج- 

التعبويين

جديرة  كلّيتنا  في  التعبئة  »مندوبة 

ثقة  محل  وه��ي  اإليها،  الموكلة  بالمهمة 

ومثال ال�سخ�س المتوا�سع. وهي حا�سرة 

تعتر�سنا  اأن  يمكن  التي  الم�ساكل  لحّل 

�سوؤالها  لدى  غادة  تجيب  الجامعة«،  في 

عن �سخ�سّية مندوبة التعبئة التربوّية في 

الجامعة.

اأّما محمد فيقول: »مندوبو التعبئة في 

كلّيتنا يتمّيزون بالنظام والمثابرة وخدمة 

بتاأديتهم  لُتكمل حوراء: »فهم  الآخرين«، 

والتعبوّية  والدرا�سّية  الدينّية  43لواجباتهم 
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الحقوق  كلّية  )م��ن��دوب��ة  ح��م��دان  ن��ادي��ن 

في  ���س��ن��ة(   22 ال��ت��رب��وّي��ة،  التعبئة  ف��ي 

تعّرفت  حين  الجامعة  في  الثانية  ال�سنة 

ن�ساط  عبر  وذلك  التربوّية،  التعبئة  اإلى 

�َس لتكريم المحجبات الجديدات. ُخ�سّ

الم�ساركة  ن��ادي��ن  اأح���ّب���ْت  ه��ن��ا  م��ن 

وانت�سبْت  ال��ت��رب��وّي��ة  التعبئة  باأن�سطة 

اآفاق  التربوية فتحت لي  اإليها. »فالتعبئة 

التطّور والتنّوع في العمل التطوعي، فمن 

الحقوق  كلية  في  مندوبة  اإلى  �سر  اأمينة 

والم�سوؤولية اليوم اأكبر«.

ب - تقييم التجربة

تعتبر وعد اأّن دورها كمندوبة للتعبئة 

و�سعها اأمام م�سوؤولّية كبيرة. م�سيفًة اأّن 

مع  التاآخي  فر�سة  لي  اأت��اح  ال��دور  »ه��ذا 

اأنهّن  على  معهّن  والتعامل  الأخ��وات  كل 

التعبوي،  العمل  ف��ي  ورفيقات  زم��ي��الت 

اإمرتي«.  اأو  �سلطتي  تحت  عنا�سر  ول�سَن 

في  ي��وؤث��رون  ملل  اأو  كلل  ودون  بانتظام 

التعبوي  وال�سخ�س  الآخ��ري��ن.  الطالب 

وي��درك  ي��ري��ده  م��ا  يعرف  ملتزم  اإن�سان 

تمامًا الغاية التي يريد الو�سول اإليها«.

التعبوي  »الإن�����س��ان  ع��ل��ي:  وي�سيف 

وهو  التعبئة،  اأ�س�س  لتثبيت  عمله  يكّر�س 

على  ويحّثهم  النا�س  ل��دى  الفكرة  يعّزز 

كلّيتي  في  التعبئة  مندوب  الطريق.  هذا 

ك��ف��وء وي��ق��وم ب��ال��واج��ب واأك��ث��ر، ويخدم 

الجميع في اأّي وقت وهو محط ثقة«. 

*مفهوم التطّوع لدى التعبويين
اأ - هكذا انت�صبوا

)مندوبة  الم�سري  وع��د  انت�سبت 

في  الإدارة  كلّية  ف��ي  ال��ت��رب��وّي��ة  التعبئة 

اإلى التعبئة  21 �سنة(  الجامعة اللبنانّية، 

عمرها  وك��ان   2007 العام  منذ  التربوّية 

ُنّظم  بن�ساط  ت��اأّث��ره��ا  نتيجة  �سنة،   15
الثانوّية  المرحلة  وف��ي  مدر�ستها.  ف��ي 

مدى  على  للتعبئة  مندوبة  وعد  اأ�سبحت 

م�سوارها  ووا���س��ل��ت  متتاليين.  عامين 

التعبئة  مندوبة  اليوم  وهي  الجامعة،  في 

الجامعة  في  الإدارة  كلّية  في  التربوّية 

اللبنانّية لل�سنة الثالثة على التوالي.

محمد  ح�سن  علي  يعتبر  جهته  م��ن 

في  اأع��م��ال  اإدارة  ماجي�ستير  )ط��ال��ب 

اإلى  الن�سمام  اأّن  اللبنانّية(  الجامعة 

في  طالبًا  كان  عندما  التعبويين  الأف��راد 

هو  الأول��ى  الجامعّية  ال�سنة 

لي  »وكان  اإلهي.  توفيق 

ك���لُّ ال�����س��رف ب��ذل��ك«، 

ي�سيف علي.

ب����دوره����ا ك��ان��ت 

اإلنسان التعبوي يكّرس عمله 
لتثبيت أسس التعبئة عند الناس

الملف
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التعامل  المندوبة  »على  اأّن  وعد  وت�سيف 

م��ع الأخ����وات ك��اأخ��ت ك��ب��رى ل��ه��ّن. وهي 

ت�سعى دائمًا اإلى ك�سب ثقة اأفراد الفريق، 

اإر����س���اد الأخ������وات �سمن  وت��ع��م��ل ع��ل��ى 

متابعات جماعّية اأو فردّية«.

اأّما علي فيرى اأنه »من خالل تجربتي 

الما�سية  الأربع  ال�سنوات  في  التعبئة  مع 

عملنا  التي  اأهدافها  عن  الكثير  تعّلمُت 

على تحقيقها في الكلّية والحمدهلل«.

اأّن  اإل����ى  ن��ادي��ن  ت�سير  جهتها  م��ن 

الم�ستويات  ع��ل��ى  ي���وؤّث���رون  التعبويين 

الطالب  يحّثون  حيث  والدينّية  الثقافّية 

اأّما  على الم�ساركة في الدورات الدينّية. 

من الناحية العلمّية والعملّية » فخدماتنا 

كتعبويين تختلف من كلّية لأخرى. فمثاًل 

ن��ح��ن ف��ي ك��ل��ّي��ة ال��ح��ق��وق ن��ق��ّدم لطالب 

التوا�سل  اإمكانّية  المتخرّجين  الحقوق 

محامين  وخبرات  بخدمات  وال�ستعانة 

في  الحّرة.  المهن  نقابة  �سمن  ينطوون 

التعبئة  تعمل  الأخ����رى  الكليات  بع�س 

خ�سو�سّية  درو���س  تاأمين  على  التربوية 

خالل ال�سيف«.

وعد توؤّكد اأّن م�سوؤولّية مندوبة التعبئة 

هذه  تعك�س  التي  ال��م��راآة  لكونها  كبيرة 

تّت�سم �سخ�سّية  اأن  ولذلك يجب  التعبئة. 

عام  ب�سكل  التعبوي  الإن�سان  اأو  المندوبة 

بال�سلوكّيات الإ�سالمّية المّتزنة بعيدًا عن 

يق�سدها  فالجامعة  ال�سخ�سّية.  الأهواء 

طالب من مختلف الطوائف والنتماءات 

وقد  والجتماعّية،  والفكرّية  ال�سيا�سّية 

والمندوب  التعبئة.  بعنا�سر  ي��ت��اأّث��رون 

اأن��ظ��ار  محط  دائ��م��ًا  هما  ال��م��ن��دوب��ة  اأو 

ف���«الأول   . معهم  نختلف  ومن  الأ�سدقاء 

هفواتنا  ينتظر  والثاني  للتاأ�ّسي،  يتابعنا 

ر�سالتنا  اإل��ى  للت�سويب  ال�سبر  ب��ف��ارغ 

جيل  بناء  وهي  األ  والأ�سا�سّية،  الأ�سيلة 

ُمتعّلم ومجاهد والتمهيد للظهور«. لذلك 

ت�سّدد وعد على اأهمّية اأن ي�سّحي مندوب 

التعبئة بما هو من حّقه اأحيانًا في �سبيل 

تفادي اأّي انتقادات قد ت�سيء اإلى الجهة 

التي ُيمّثلها )اأي التعبئة التربوّية(.

ج - في عيون المتطّوعين

»مفهوم التطّوع لي�س بالأمر الجديد« 

المتطّوع  »وال�سخ�س  وعد،  ترى  ما  وفق 

تاأديتها  عليه  الحياة  ف��ي  ر�سالة  يحمل 

هذه  لتاأدية  الأن�سب  المكان  عن  والبحث 

الر�سالة. لذلك اأ�سعر باأنه من خالل هذه 

لظهور  تمّهد  والتي  المقّد�سة  45الم�سيرة 
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كل  على   | وال��زم��ان  الع�سر  �ساحب 

في  باأخرى  اأو  بطريقة  يعمل  اأن  اإن�سان 

�سبيل هذا الهدف ال�سامي«.

الكلّية  ف��ي  ال��ع��ام  الجو  �سعيد  على 

ُيلفت علي اإلى اأّنه تعّلم كيفّية خلق البيئة 

ال�ساحة  وتح�سين  ال�سليمة  الإ�سالمّية 

من  الن��ح��راف  اأ���س��ك��ال  م��ن  الجامعّية 

المحمدي  الإ�سالمي  الفكر  ن�سر  خالل 

الدينّية  المنا�سبات  اإحياء  عبر  الأ�سيل 

ال��درو���س  وع��ب��ر  الم�سابقات،  واإج����راء 

المقاومة  دعم  اإل��ى  بالإ�سافة  الثقافّية 

الإ�سالمّية.

فيقول  ال�سخ�سي  ال�سعيد  على  اأّم��ا 

علي: »كان لتجربتي مع التعبئة التربوّية 

من  �سخ�سّيتي  في  التاأثير  في  كبير  دور 

والت�سحية  ال��ت��ع��اون  روح  تنمية  خ��الل 

ال�سعار  تج�سيد  اأجل  من  عندي  والإيثار 

ال����ذي رف��ع��ه ���س��ّي��د ���س��ه��داء ال��م��ق��اوم��ة 

المو�سوي  ع��ّب��ا���س  ال�����س��ّي��د  الإ���س��الم��ّي��ة 

)قده( »�سنخدمكم باأ�سفار عيوننا« فعاًل 

اإلى  بالإ�سافة  ق��وًل،  ل 

الم�سوؤولّية  ح�ّس  تنمية 

لدّي اتجاه هذا النهج 

وال����خ����ط ال���م���ب���ارك 

ال���ذي ع��ّم��دت��ه دم��اء 

ال�سهداء الزاكية«.

ع��ن��د ن��ادي��ن »م��ف��ه��وم ال��ت��ط��ّوع في 

ال��ت��ع��ب��ئ��ة ي��ن�����س��وي ت��ح��ت ���س��ع��ار خدمة 

والثقافّية  الدينّية  النواحي  من  الطالب 

»التطّوع  وت�سيف:  وغيرها«.  والتعليمّية 

اأن  ُيلغي الأنانّية لدى الفرد. بمعنى بدل 

اأرغ��ب...« ي�سبح  اأنا  اأري��د...  اأقول: »اأنا 

ال��ت��وّج��ه »م���اذا اأف��ع��ل ل���الأخ���وات؟ م��اذا 

تحتاج الأخوات؟ كيف اأح�ّسن ظروفهن؟ 

ذاك؟«  اأو  المو�سوع  بهذا  رغبهّن 
ُ
اأ كيف 

فلم  �ساماًل،  المتطّوع  تفكير  ي�سبح  هنا 

على  بل  فردي،  �سعيد  على  التفكير  يعد 

�سعيد المجتمع«. 

اليوم  التربوّية  التعبئة  حال  هو  هذا 

تمّل  ول  تكّل  ل  نحل  كخلّية  تعمل  التي 

من خدمة الطالب في ميادين عّدة على 

وال�سيا�سّية  الدينّية  انتماءاتهم  اختالف 

)ت��اري��خ   1985 ال��ع��ام  فمن  وال��ف��ك��رّي��ة. 

اإلى  لبنان(  في  التربوية  التعبئة  تاأ�سي�س 

من  ع��ام��ًا  وع�سرون  ت�سعة   2014 ال��ع��ام 

الخبرة في مجال ال�سباب الجامعي حيث 

اإلى  ال�سباب  اآلف  التعبئة  هذه  خّرجت 

لكن  الطويلة،  ودروب��ه��ا  الحياة  ميادين 

بح�سانة اأكبر وباإدراك اأو�سع واآفاق اأبعد 

واأعمق.

الملف
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قبلهم  الأر���س  اأّن  لو  كما  زماننا،  في 

عبق،  ب��ال  وال��ت��راب  ع�سب،  ول  ورد  ب��ال 

ثمر،  بال  والكروم  ندى،  بال  وال�سباحات 

وال�سم�س بال ظالل.

والبيوت  القرى بال حكايا،  اأن  لو  كما 

ب��ال م�����س��اب��ي��ح، وال���وج���وه ب��ال اأ���س��م��اء، 

والدروب بال عناوين.

قبلهم ، كانت الأيام بحاجة اإلى حياة، 

والحياة اإلى هدف. 

في  م�ساحة  ���س��وى  ال��ح��ل��م  ي��ك��ن  ل��م 

ال��م��ن��ام، ول���م ي��ك��ن ال����دم ���س��وى ما 

ا�سطبغ فيه من لون، ولم يكن لغياب 

الروح عن الج�سد �سوى تو�سيف واحد، 

الموت.

ت��ع��ّرف��ت الأر������س اإل��ي��ه��م ف��ت��ن��ّه��دت، 

فاأعلن  اأنفا�سهم،  اإل��ى  الفجر  وا���س��ت��دّل 

�سالته.

هم رجال باأ�سماء لها اإيقاع الف�سول. 

تراٌب ومطر
ندى بنجك

قوانين  بح�سب  الأر����س  في  وت��ب��ّدل  تغّير 

تاريخ،  من  الزمن  يحتاجه  وما  الطبيعة، 

والتاريخ من اأمجاد. ولهم قلوب لم تعرف 

في  تقطر   ،Q الح�سين  نب�س  �سوى 

اأج�سادهم دمعة دمعة، وع�س�س في الحنايا 

مثلما يع�س�س ال�سوء في حنايا الزيتون، ل 

وقد�سّي،  مبارك  اأن��ه  ت��درك  لكنك  ت��راه، 

ومثلما ت�سري اأ�سابع ال�سم�س في مدارات 

اإلى  ت�ستدل  اأن  باإمكانك  لي�س  ال�سباح، 

بداية النهار اإّل بها.

رج���اٌل م��ن ه��ذا ال��زم��ن، ولكل زم��ن. 

ت�سعر كما لو اأن اهلل قد فتح اأبواب الجهاد 

ته،  وخا�سّ اأولياوؤه،  لأنهم  الزمن  هذا  في 

ورايته ون�سره. 

ماذا كنا لو لم يكونوا؟! تمامًا كما لو 

بال  والمعركة  موج،  بال  البحر  تخال  اأنك 

ر�سا�س.

وفي  المقاومة  في  ق��ادة،  اأنهم  نعرف 

القادة الشهداء
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ال�سهادة. ونعرف اأنهم قد ر�سفوا بالع�سق 

وال�سدق، معنى القيادة.

* �صيخ �صهداء المقاومة
ماذا كّنا لو لم يكونوا؟

ُول��د في  ال�سيخ راغ��ب ح���رب... م��ن 

فيما  �سيولد  ومن  بعده،  ُولد  ومن  زمانه، 

اأن يفتح كتاب العنفوان  بعد، لن ي�ستطيع 

معنى  يعرف  ول��ن  �سوته،  خ��الل  م��ن  اإّل 

العاملية،  روح��ه  خ��الل  من  اإّل  الب�ساطة 

العدو  يعرف فنون قهر  اأن  باإمكانه  ولي�س 

الترابية.  مدر�سته  ف��ي  ت�سّجل  اإذا  اإّل 

تلغي  كيف  يدّلك  من  راغ��ب،  ال�سيخ  هو 

تهزاأ  وكيف  م�سجد،  في  ب�سالٍة  ح�سارًا 

التحقيق،  غرفة  في  ب�سحكٍة  الأ�سر  من 

واإنما  بر�سا�سة  لي�س  ع��دّوك  تقتل  وكيف 

بموقف وكلمة.

ال�سيخ راغب حرب، رجل من رجالت 

الح�سين  مرحلة  ف��ي  الأول����ى  ال�سرخة 

امتداد  على  م��ق��اوم��ًة  نبت  ال��ذي   Q

هذا الزمن. هو اأذان في م�سجد، وم�سجد 

ومعول  الجنوب،  ق��رى  م��ن  قرية  ك��ل  ف��ي 

وتناغم  الأر���س،  اأثالم  بين  ينفّك من  لم 

الفالحين، وثورة ترتدي  عجيب مع وجوه 

في  ال��ن��ار  ت�سعل  الخميني}،  �سمت 

جمر الأر�س الم�سطهدة.

امتداد  على  حكايات  راغ��ب  لل�سيخ 

الأر�س وبلون ترابها، لم يع�س كثيرًا، لكنه 

�سيعي�س طوياًل، فالمقاومة اإنما هي تاريٌخ 

عندما  تبتدئ  حكايٌة  وال�سهادة  وذاك��رة، 

وهو  فكيف  الأر�����س،  وج��ه  ال��دم  يالم�س 

اهلل  فبيد  �سقط  اإذا  ال�سهيد  »دم  القائل: 

ي�سقط«.

ال��م��ق��اوم��ة  ����ص���ه���داء  *�صيد 
الإ�صالمية

ماذا كّنا لو لم يكونوا؟

ف��دائ��ي  ال��م��و���س��وي..  ع��ب��ا���س  ال�سيد 

اأح��زان  عينيه  في  ثائر جمع  ول��ّي،  بنب�س 

ال�سم�س،  �سّجل في عين  الأر�س، ها�سمّي 

ومن  ج��ه��ادًا،  اإّل  حياته  من  يريد  ل  اأّن��ه 

جهاده اإّل غفوة ال�سهادة.

المو�سوي  ع��ب��ا���س  ال�سيد  و���س��ار   ..

ال�سماء  اآمنت  اأن  بعد  اأمينًا،  للمقاومة 

الزمن،  ه��ذا  في  اإ�سراقة  باأنه  والأر����س، 

طالب  اأبي  بن  علي  الموؤمنين  اأمير  لوجه 

.Q

من عرف ال�سيد عبا�سًا قد عرف قول 

الإمام علي Q: »يا دنيا غّري غيري«.

زاه����ٌد ه���ذا ال��ه��ا���س��م��ي اإل����ى ح���دٍّ لم 

على  �سيء  اأّي  الدنيا  متاع  فيه من  يمتلك 

ب�سنف  يبتّل  فتات خبز  الإطالق. طعامه 

في  يجول  حّل.  اأينما  بيته  �سيارته  واح��د. 

اأكواخ  يدخل  الم�ست�سعفة،  الأر���س  بلدان 

القادة الشهداء
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يعود  ثم  وال�سم�س،  الخبز  يلقي  الفقراء، 

اإلى  تغادر،  ل  ك�سنديانة  ان��زرع  حيث  اإلى 

يتمّرغ  واإنما  وح�سب،  يتفّقد  ل  المحاور، 

وموّجهًا  وداعيًا  م�سّليًا  الميدان،  بتراب 

ومواكبًا، وم�ساركًا، حتى حّن عليه الزمان 

لمحة  في  يهم�س  وهو  الحنين،  كثرة  من 

الفجر: »اللهم ارزقني �سهادًة قلَّ نظيرها، 

يتفّتت فيها ج�سدي وتنال كلَّ جارحة من 

جوارحي ما ت�ستحقه«.

*القائد الجهادي الكبير
ماذا كّنا لو لم يكونوا؟

لأنه  ر���س��وان«..  »الحاج  مغنية  عماد   

اهلل.  ب��اأن��وار  مظّلاًل  اإّل  يظهر  لم  �سعلة، 

والوطن..  الأر�س  امتداد  على  قائدًا  كان 

�سانع الزمان في كّل مكان. قاطف الغيم 

ميادين  كّل  ريحان.  من  اأ�سجارًا  وزارع��ه 

الن�سر هندمها بيديه، غر�س راياتها، ولم 

تجمع  اأن  باإمكانك  وهل  عين.  رم�سة  ينم 

البحر، حتى تخبر عن �سجاّلته؟ اأو تتمّكن 

العطر،  ا�ستهاء  في  ال�سحر  اكت�ساف  من 

حتى تعرف كم له من �سّر؟!

خطاه،  حملت  التي  الأر����س  وح��ده��ا 

في  انك�سف  وما  واأ���س��راره.  اأثقاله  تعرف 

واأمانة  �سعب،  ميراث  اإّن��ه  دم��ه.  مالمح 

حتى اأوان القيامة. انغم�س ا�سمه في عين 

عمق  في  انغم�س  كما  »ال�ساحر«  ال�سم�س 

الأر�س دمه »واهب الن�سر انت�سارات«.

فعل  م���اذا  ي��خ��ب��رك  الم�سهد  وح���ده 

اأ�سار بيده لحظة اقتحام،  بالأر�س حينما 

في  ن���ام  حينما  ب��ال�����س��ه��ادة  ف��ع��ل  وم����اذا 

رو�سة  اإل��ى  تجيء  اأن  فقط  عليك  جّنته. 

ال�سريح.  عند  جنبه  وتقف  ال�سهيدين، 

حاول اأن تنظر من حولك، لن ترى �سهداء 

المقاومة  تاريخ  ترى  �سوف  به،  يحيطون 

من اأول قب�سة.

الكبرى،  ب��در  عملية  بطل  ينام  هنا 

وهنا بطل عملية علمان، وهنا بطل عملية 

مرجعيون،  واآخ��ر  الدب�سة،  واآخ��ر  �ُسُجد، 

ح�سن  ال�سيد  قلب  م��ن  ���س��وٌء  ينام  وهنا 

في  الح�سور  ح��ّق  عندما  اإذًا  »ه���ادي«.. 

الن�سر  قيامة  اأعلنت  ال�سهادة،  �سرير 

الفاتح  ه��ذا  مواجهة.  مواجهة  حوله  من 

اإلى كّل �سيء من دون  ُيعّرفك  ال�ستثنائي 

ن�سكن  التي  المنازل  اأن  يخبرك  ك��الم. 

نحن هي الأ�سرحة، واأن ما قد يتراءى لك 

اأ�سرحة، هو المنازل التي ن�ستهي.

ماذا كّنا لو لم يكونوا؟

المقاومة في حياتهم،  كثرة  قادة من 

تجاوزوا اأر�س القيادة. ومن كثرة القيادة 

�سهادة.  بّد من  ل  كان  الع�سق،  دوران  في 

على  دائمًا  الثورة  التاريخ.  يكتمل  هكذا 

م��وع��د م��ع ال���دم، ودم ال��ق��ادة اإل���ى اآخ��ر 

الزمان يمّد الأر�س بالتراب والمطر.
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*الحكاية الأولى
هي حكايٌة كان ال�سيد الها�سمي ير�سم 

عينيه  من  ويخّط  اأذان،  كّل  مع  حروفها 

الخلود  �ساحة  اإل��ى  ِليعُبر  الحياة  َر  ب�سَ

�سيدًا ومعّلمًا و�سهيدًا.

قالت له الحوزة في ر�شالة َوْجد:

ال��ب��اّر! والب���ن  الحبيب  ال�سيد  اأي��ه��ا 

ا����س���ت���ق���ت اإل����ي����ك واإل��������ى ح��دي��ث��ك

ال��واف��ر بعلمك  جبيني  ��ع  ور���سّ ت��ع��ال 

وح�����ّدث�����ن�����ي ع����م����ا ف������ي ج��ع��ب��ت��ك

اأم���ا ا���س��ت��ق��َت اإل���ى ك��ت��ب��ك؟ اأم���ا ح��ّن 

القلب اإلى طاّلبك؟ هذه جدراني ل زالت 

تذكرك.

ل  �سوقي  اإّن  نعم  ال�شيد:  فخاطبها 

اأن��وار  م��ن  تحمل  فالكتب  ���س��وق،  يدانيه 

جّدي النبي P. والطالب ثمَرُة عمري؛ 

تقبيل جباههم،  اإلى  واأحّن  اإليهم،  اأ�ستاق 

التي  الدين  م�سائل  في  حديثهم  واأذك���ر 

طالما اأطربتني بنغماتها.

عندها اهتّزت الحوزة طرباً فخاَطَبْتُه:

- وهل ل زلت تذكرني، وتذكر اأيامي، 

وكيف ترعرعت لدّي �سغيرًا تم�سي الأيام 

في دفئي؟

الذي  المعدن  اأن�سى  كيف  فاأجابها: 

منه اأخذت، وعند كل حجر توجد حكاية، 

اأو م�ساألة باحثتها، اأو در�س اأن�ست باإلقائه؟

- اإذًا، اأيها ال�سيد اإّن لي عليك حقًا!

الحوزة  ليخاطب  ال�سيد  وق��ف  وهنا 

بكالم طويل امتّد اإلى �سنين خلت، فقال:

اأو  طالب  ب�سمة  اإل��ى  اأ�ستاُق  كم  اآٍه   -

اأو مباحثة �سديق... كنت  اأ�ستاذ  ن�سيحة 

اأنهل  الع�سمة؛  ج���وار  ف��ي  م��ع��ِك  ه��ن��اك 

واأنهل، وال�سم�س ت�سرق كل يوم وتواعدني 

وال�سهادة  العلم  فجر  يبزغ  متى  بدفئها، 

من نورك يا ح�سين؟!

وحكايتي  قريب  ال�سبح  اإّن  فاأجيبها، 

لم تنتِه بعد...

وهنا دمعت عينا الحوزة قائلة:

�سورة  جبينه  على  ير�سم  لعمٍر  اآٍه   -

َحنيـن حكايـُة 
ال�صيخ عبد القادر قطي�ص

قوله،  وع��ذوب��ة  حديثه  ب��دفء  وتاأن�ص  ثه،  ُتحدِّ جدرانها  كانت 

بح  ال�صّ ين�صد  كان  حين  طربًا  اهتّزت  وطالما  باأمثاله،  يحفل  تاريخها 

طال  واإن  يفترقان،  ل  عن�صران  ال�صيد،  وه��و  ال��ح��وزة،  هي  ب�صوته. 

الزمن... وكيف تن�صى الأّم وليدها؟!

القادة الشهداء
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يخفي  اأن  يجروؤ  كيف  رح��ل.  ال��ذي  ال�سيد 

بريق نوره؟

*والحكاية الثانية
وم���ن ه��ن��ا ت��ب��داأ ال��ح��ك��اي��ة ال��ث��ان��ي��ة، 

والمتحادثان الحوزة وال�سيد،

ل��ك من  اأي��ه��ا ال�سيد! ه��ل  ل���ه:  ق��ال��ت 

يوؤن�سك في رحلتك؟

قال لها: اإن لي رحلتين، رحلة الجهاد 

ورحلة ال�سهادة.

اأما رحلة الجهاد فكانت طويلة مملوءة 

لي  ك��ان  الإل���ه..  وع�سق  الحياة  بجواهر 

م��ن ع�سقهم  اأن��ه��ل  ي��ف��ارق��ون��ي،  اإخ���وة ل 

مني  قربًا  ي��وم  كل  وي���زدادون  وتفانيهم، 

حتى اأ�سبحنا ج�سدًا واحدًا، نر�سم ن�سرًا 

وجهادًا و�سهادة.

اأن  فتمّنينا  ك��رب��الء،  اإل���ى  ن��ح��ّن  كنا 

�سهداء  اأ�سحابها  رح��ل  كما  اإليها  نرحل 

مقّطعين بحب اللقاء مع الإله الحبيب..

�سغيرًا  دفئك  في  كنت  الحوزة،  اأيتها 

والمجاهدين  الجهاد  دفء  ف��ي  و���س��رت 

كبيرًا.. وبين الدفاأين م�سافة عمر ق�سيتها 

واأنا اأن�سد الح�سين.. وهو جّدي.. و�سيدي 

ومقتداي..

عن  لأم�سح  للقائه  اأح��ّن  اإليه،  اأ�ستاق 

يدي،  بين  واأحت�سنه  والتراب  الدم  وجهه 

وهذا �سوقي الأبدي تحت عين اهلل...

خاطبته الحوزة م�شرعة:

- اأيها ال�سيد وما هي رحلة ال�سهادة؟

فاأجابها: اإن رحلة ال�سهادة ر�سمها لي 

اهلل في اأ�سرف مكان ومع اأ�سرف النا�س. 

�سغفًا،  الرحلة  هذه  في  ال�سير  اأج��ّد  كنت 

م�ستاقًا فقد طال الزمن.

وفي اأثناء م�سير ال�سهادة �سملتني عناية 

تفارقني،  لم  التي  عائلتي  مع  لأرح��ل  الإل��ه، 

الح�سين  ي��دي  بين  اأق��ّدم��ه  طفٌل  ي��دّي  وبين 

مناديًا:  بدمه  �سّمخ  وقد  اللقاء  �سهيدًا حين 

لنوا�سيك  الدم...  بلون  اإليك  عبرنا  جّداه  يا 

ويكون اللقاء واحدًا، والثوب اأحمر من دمنا.

وه���ن���ا ت���ن���ّه���دت ال����ح����وزة ب��ج��دران��ه��ا 

اآٍه لفقدك  الثكلى:  االأم  و�شاحت ب�شرخة 

واأ�سرفت على طالبها  الها�سمي!  ال�سيد  اأيها 

�سارخة اأقفلوا الكتب، وتعالوا لنقراأ في كتاب 

ال�سيد حكاية الزمن، ونتعّلم منه حّب الفداء 

الع�سق  مكتبة  تاركًا  غادَرنا  فقد  والت�سحية، 

هوام�سه  وف��ي  �سرائع  كتابه  ففي  وال��ول��ه.. 

الحياة والحديث معه كفاية..

كنا نحّن إىل كربالء، فتمّنينا أن نرحل 
إليها كما أصحابها شهداء مقّطعني 

بحب اللقاء مع اإلله احلبيب
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زينب الطحان

ال��ت��ع��ّددي��ة  م�سطلح  ا���س��ت��خ��دام  ب���داأ 

خالل  المتحدة  ال��ولي��ات  ف��ي  الثقافية 

لالإ�سارة  الما�سي  القرن  من  الثمانينات 

ث��ق��اف��ات  لتعاي�س  م��ث��ال��ي،  مجتمع  اإل����ى 

متنوعة باحترام متبادل. وكانت التعّددية 

ال��ث��ق��اف��ي��ة ط��م��وح��ًا ل���دى م��ن ي��م��ث��ل��ون اأو 

لأنها  المختلفة،  الأقليات  با�سم  ينطقون 

الثقافي  انتمائهم  على  ال�سرعية  ت�سفي 

المختلف، وتمنح العتراف بخ�سائ�سهم 

هناك  ظهر  لكن  ال��م��ت��م��اي��زة.  الثقافية 

من  المق�سود  ح��ول  المواقف  في  تباين 

بالخ�سو�سية  قبول الختالف والعتراف 

الثقافية.

يفوت التاريخ، ومن يكتب التاريخ، اأن 

�سابقة،  قرون  في  ظهرت  الإ�سكالية  هذه 

اجتماعيًا  لتنظيمها  �سعى  من  اأول  وك��ان 

 Qاإلمام علي بن أبي طالب

وحقوق اإلنسان

قراءة في كتاب
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منفتحة  �سيا�سية  اأط��ر  و�سمن  وثقافيًا 

اأب��ي طالب  بن  علي  المختلف  الآخ��ر  على 

يوردها  الحقيقة  ه��ذه  تجّليات   .Q

اأبي طالب وحقوق  بن  »الإم��ام علي  كتاب 

الإن�����س��ان«. وق��د ي��ك��ون ه��ذا ال��ك��ت��اب من 

الكتب القليلة التي تلقي ال�سوء على الفقه 

.Q ال�سيا�سي عند الإمام

ال��م��وؤل��ف ه��و ال��دك��ت��ور ح�سن ال��زي��ن، 

والده الموؤرخ المعروف ال�سيخ علي الزين، 

الذي قد �سدرت له موؤلفات مهمة عديدة 

الكتاب  واأهمية  الم�سمار.  ت�سّب في هذا 

تبرز في اأنه يقدم للتاريخ بمو�سوعية لفتة 

والفكر  التاريخ  وتقييم  تف�سير  ويعتمد في 

و�سفه  في  �سيما  ول  والمو�سوعية  العلم 

وال�سيا�سّية والجتماعّية  الدينّية  للظروف 

التي ترافق اأو تف�ّسر القوانين والأنظمة.

لأحداث  مرجعًا  ي�صّكل  *الكتاب 
اليوم

الكتاب هو عبارة عن ق�سمين، ي�سّمان 

ت�سعة  يحوي  الأول  الق�سم  ف�سول.  عدة 

الإن�سان  فيها عن حقوق  ف�سول، تحّدث 

كما عرفها الفقه ال�سيا�سي ال�سادر عن 

Q في مقارنة مع الفكر  الإمام علي 

الحرية، ومبداأ  ال�سيا�سي الحديث، وعن 

ومبداأ  القانون،  اأمام  المواطنين  ت�ساوي 

تكافوؤ الفر�س وحق المعار�سة ال�سيا�سية 

وموقفه من  الم�سلمين  والتعامل مع غير 

في  ال�سخ�س.  عبادة  وق�سية  ال��خ��وارج 

الق�سم الثاني يتعر�س اإلى و�سائل حماية 

ال�سلطة،  تع�سف  م��ن  الإن�����س��ان  ح��ق��وق 

ومبداأ  والقانون  الموؤ�س�سات  دول��ة  وفيه 

�سالحيات  م��ن  وال��ح��ّد  ال��م�����س��روع��ي��ة، 

ال��ح��اك��م��ي��ن، وال���رق���اب���ة ع��ل��ى اأع���م���ال 

ودوره في م�سيرة  ال�سعب  الحكم، وحكم 

والم�ساءلة  والإع��م��ار  والتنمية  الحكم، 

والمحا�سبة.

التي  ال��م��وا���س��ي��ع  اأن  ال��م��وؤل��ف  ي���رى 

ي�سمى  بما  تت�سل  الكتاب  هذا  في  ب��رزت 

الديموقراطية  الأنظمة  جميع  في  اليوم 

ال��ع��ري��ق��ة )م��رت��ك��زات ال��دي��م��وق��راط��ي��ة( 

بما يدعى  تّت�سل  المرتكزات  وجميع هذه 

هدف  كان  واإذا  الإن�سان(.  )حقوق  اليوم 

حماية  الديموقراطي  النظام  في  53القانون 
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فاإّن  ال�سلطة،   تع�سف  من  الإن�سان  حقوق 

من  جلّيًا  ظهر  قد  الديموقراطي  الهدف 

الإم���ام علي  اأق��ام��ه  ال��ذي  النظام  خ��الل 

من  الإن�سان  حقوق  حماية  لجهة   Q

تع�ّسف ال�سلطة.

ظلٍم  دون  الحكم  مفهوم  *طّبق 
لأحد

في مبداأ المعار�سة ال�سيا�سية يقول 

قوًل  مار�س  عليًا  الإمام  اإن  الكاتب: 

ال�سيا�سّية  التعّددية  مبداأ  وفعاًل 

تّم  واإذ  ع��ه��ده،  ف��ي  والثقافّية، 

الع�سر  في  المبداأ  اختراع هذا 

الإم��ام  م��ار���س  كيف  الحديث، 

ذل���ك؟ وم���ا ال���ف���ارق ب��ي��ن ه��ذا 

يّدعيه  م��ا  اأف���ق  وب��ي��ن  التطبيق 

فال�سفة ومفّكرو الحداثة؟

 Q اإن كالم الإمام علي

وت�سّرفاته في مواجهة الظروف 

من  لت  ف�سّ ق��د  واجهته  التي 

ما  الإ���س��الم��ي  الحكم  ن��ظ��ام 

ف��ي مواجهة  اأ���س��اف ج��دي��دًا 

من  و�سح  ما  وفي  الع�سر  ذلك  تحديات 

اأث���رت الفكر  ال��م��ب��ادئ وال��م��واق��ف ال��ت��ي 

الإ�سالمي ول تزال ول �سيما لجهة حماية 

والأقليات  ال�سيا�سية  المعار�سة  حقوق 

ال�سيا�سية والدينية والعرقية. هذه الحقوق 

التي ل يزال الكثير منها وحتى يومنا هذا 

يتلقى العتداءات ال�سارية في الكثير من 

ل  الحديث  الديموقراطي  العالم  بلدان 

التي  الدينية  الأقليات  حقوق  لجهة  �سيما 

الدول  بع�س  في  الهالك  حافة  على  تقف 

المتح�سرة.

اأن  لنا  كيف  ي�ساأل:  اأن  ل�سائل  ويمكن 

نف�سر حرب الإمام علي Q �سد بع�س 

معار�سيه في �سوء ما يعر�سه هذا الكتاب 

التعددية  م��ب��داأ  ��ّن  ���سَ ف��ي  اأ�سبقيته  ح��ول 

ال�سيا�سية والثقافية؟

عند  ال�سيا�سي  الفقه  في  للحرب  اإن 

الإم����ام ع��ل��ي Q ���س��روط��ًا ي��ج��ب اأن 

تتحقق، وتتمثل في تحقق الفتنة، والدفاع 

اإنه لم  ال�سرع.  اأحكام  اأو عن  النف�س  عن 

حتى  حروبه  جميع  في  بقتال  اأح��دًا  يبداأ 

لم  الخوارج  مع  النهروان  موقعة  في  اأنه 

في  وكذلك  القتال  ببدء  لجي�سه  ي�سمح 

في  نف�سه  المبداأ  وطبق  الجمل،  موقعة 

المفاو�سات  عبر  وغيرها  �سفين  حرب 

التاريخية  الوقائع  وتوؤكد  والمرا�سالت. 

بد  ل  فكان  ق�سرًا  عليه  فر�ست  قد  اأنها 

�سورة  عن  للدفاع  بالواجب  القيام  من 

منابعها  اإلى  ورده��ا  الحقيقية،  الإ�سالم 

الأ�سلية.

الهدف الدميوقراطي قد ظهر 
جلّيًا من خالل النظام الذي أقامه 

اإلمام علي Q جلهة حماية 
حقوق اإلنسان من تعّسف السلطة

قراءة في كتاب
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ا�صتوع��ب   Q عل��ي  *الإم��ام 
ظاهرة »التكفير«

»ظ��اه��رة  ال��ك��ت��اب  يغفل  ل  وب��ال��ط��ب��ع 

فالإمام  التكفير«،  و»م�سطلح  الخوارج«، 

في  ال��ح��ال  ه��ذه  �سهد  م��ن  اأول  ه��و  علي 

حكمه، فكيف تعامل معها؟

مع   Q ع��ل��ي  الإم�����ام  ت��ع��ام��ل  اإن 

لجهة  وح�����س��اري��ًا  م��ث��ال��ي��ًا  ك���ان  التكفير 

خ�سوعه لأحكام ال�سرع الإ�سالمي. اإذ راأى 

الإمام اأنهم )طالب حق �سلوا(. وجاء في 

و�سيته : »ل تحاربوا الخوارج بعدي فلي�س 

من طلب الحق فاأخطاأه كمن طلب الباطل 

رعاياه  من  وكانوا  خليفة  كان   .)1(
فاأدركه«

ولكنه لم ي�سجنهم ولم يقطع ن�سيبهم من 

العطاء من بيت مال الم�سلمين.

ع��دم  ي��ب��رر   Qالإمام ك���ان  وق���د 

التعر�س لهم بالقول: »لهم علينا ثالث اأن 

فيها  اهلل  يذكروا  اأن  الم�ساجد  نمنعهم  ل 

واأن ل نمنعهم الفيء ما دامت اأيديهم مع 

 .
)2(

يقاتلونا« حتى  نقاتلهم  ل  واأن  اأيدينا 

رف�س   Q الإم��ام  اأن  نذكر  اأن  بد  ول 

ال�سماح لأتباعه بقتل ذلك الخارجي الذي 

�ستمه ووّجه اإليه تهمة الكفر اأمام مالأ من 

الكواء  لبن  بالتعر�س  ي�سمح  ولم  النا�س 

اأثناء  بالتهّجم والتكفير  له  عندما تعّر�س 

ال�سالة في الم�سجد.

معناه  َر  ُح����وِّ »ال��ذم��ي«  *مفهوم 
والإمام علي Q اأو�صى باإن�صافهم

في م�ساألة العالقات مع غير الم�سلمين 

ما تزال تثار اإلى اليوم ق�سية دفع الجزية 

باأنها  تتهم  والتي  الإ�سالمية،  للحكومة 

الم�سلمين  غير  يجبر  ظلمًا  تمار�س  كانت 

على دفع ثمن اإقامتهم في بالد الم�سلمين 

وورد  المواطنة.  في  ي�ساوونهم  اأنهم  رغم 

قال   Q عليًا  الإم���ام  اأن  الكتاب  ف��ي 

ل��ول��دي��ه ال��ح�����س��ن وال��ح�����س��ي��ن L في 

نبيكم فال  ».. واهلل اهلل في ذمة  و�سيته: 

الكاتب،  ويبّين   .
)3(

اأظهركم« بين  تظلم 

النادرة  البحثية  المحاولت  من  ولعلها 

التي تلفت اإلى هذا التو�سيح:

اأواًل: اإن دفع الجزية ُحّرف عن معناه 

الأ�سلي، لأن له عالقة باإعفاء اأهل الكتاب 

بالدفاع  الم�سلمون  به  يلزم  ما  بع�س  من 

الأعداء  �سد  وبالده  الإ�سالم  حيا�س  عن 

إن تعامل اإلمام علي Q مع 
التكفري كان مثاليًا وحضاريًا 

جلهة خضوعه ألحكام الشرع 
اإلسالمي
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حماية للجميع من ا�ستهدافات الأعداء في 

اأن  اأرمينية  فتح  عند  �سبق  وقد  الخارج. 

وعر�س  الجزية  دفع  �سكانها  بع�س  رف�س 

الجميع  لحماية  الحروب  في  ي�سارك  اأن 

في  المعتر�سون  وا���س��ت��رك  ال��ع��دو.  م��ن 

الفاتحين  بموافقة  الأم��ر  وانتهى  القتال 

يعرفون  الموؤرخين  اأك��ث��ر  وك��ان  ال��ع��رب. 

يقدمها  التي  الحماية  بدل  باأنها  الجزية 

الفاتحون العرب ول ي�سارك بها الآخرون.

ثانياً: اإن لالإمام كالمًا ي�سير فيه اإلى 

الم�ساواة في الحقوق بين اأهل الذمة وبين 

كدمائنا«  »دماوؤهم  يقول:  اإذ  الم�سلمين 

اإن  ح���رام«.  الم�سلم  ك��دم  ال��ذّم��ي  و»دم 

ال��واق��ع ال���ذي ك���ان ق��ائ��م��ًا ع��ب��ر ال��ت��اري��خ 

بامتيازات  يتمتعون  ك��ان��وا  اأن��ه��م  يظهر 

ويعترفون  اقت�سادية،  وغير  اقت�سادية 

باأن عبارة ذمي ترجمت اإلى الفرن�سية 

اأي    homme de foe العبارة  عبر 

فهي  وال�سرف،  ال�سمير  �ساحب 

لم تحمل اأية اإهانة.

اأّكد على   Q *الإمام 
ت�صاوي الجميع

 Q علي  ل��الإم��ام  كانت 

تفيد  التاريخ  لها  ي�سهد  مواقف 

من  تعظيمه  ي��رف�����س  ك���ان  اأن����ه 

الم�سلمين.  وغ��ي��ر  الم�سلمين 

فمبداأ عبادة ال�سخ�س يتناق�س 

اأمام  الجميع  ت�ساوي  مبداأ  مع 

اأح���ك���ام ال�����س��رع الإ���س��الم��ي. 

مبداأ  اأن   Q اأ�س�س  لقد 

الم�ساواة مقد�س واأن مخالفته هي بمثابة 

اأَولي�س  مخالفة لأحكام ال�سرع الإ�سالمي. 

من   Q موقفه  عليه  ينطوي  م��ا  ه��ذا 

الأنبار  مدينة  اإلى  و�سوله  لدى  م�ستقبليه 

ال�سام  اإلى  م�سيره  عند  لقيه  )اأنه  ورد  اإذ 

دهاقين الأنبار- من الن�سارى - فترجلوا 

الذي  »ما  لهم:  فقال  يديه  بين  وا�ستدوا 

به  ن��ع��ّظ��م  م��ن��ا  خ��ل��ق  ق��ال��وا:  �سنعتموه؟ 

به  م��ا ينتفع  واهلل  لهم:  فقال  اأم��راءن��ا، 

اأمراوؤكم وت�سقون به في اآخرتكم ما اأخ�سر 

الدعة  واأرب����ح  ال��ع��ق��اب  وراءه����ا  الم�سقة 

.)4(
ومعها الأمان من النار« 

في  ���ص��ع��ى   Q ع��ل��ي  *الإمام 
اإقامة دولة الموؤ�ص�صات

بو�سويه  ال��ف��رن�����س��ي  ال��م��ف��ّك��ر  اأط��ل��ق 

الأمراء  »اأيها  ال�سهيرة:  عبارته   Bossuet

يجب  دولتكم  ولكن  تموتون  �سوف  اإنكم 

ما  اأكثر  الكالم  وهذا  وت�ستمر«.  تبقى  اأن 

ينطبق على »دولة الموؤ�س�سات« التي اأقامها 

الإمام علي خالل تجربته الق�سيرة.

يتعلق  الأم��ر  ه��ذا  اإن  الكاتب:  ويقول 

الأف���راد  ت��ل��زم  ق��واع��د  على  ي��ق��وم  بنظام 

ورجال الحكم بالخ�سوع لنفوذ الموؤ�س�سات 

 Q كانت أعمال اإلمام علي
يف احلكم تتمحور كلها حول 

إعادة بناء املؤسسات القانونية

قراءة في كتاب
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اأو  ال�سخ�س  ن��ف��وذ  يلغي  ال���ذي  دائ���م���ًا، 

النفوذ اختفى في عهد  الأ�سخا�س. وهذا 

الإمام علي بن اأبي طالب Q من خالل 

محّله.  حّلت  التي  ونواهيه  ال�سرع  اأحكام 

م�ساعدة  من  الإم��ام  يتمكن  لم  هنا  ومن 

وفاقته  حاجته  ب��ه  لي�سد  ب��ال��م��ال؛  اأخ��ي��ه 

اأطفاله وقال له: »اإن المال مال  وحاجات 

اهلل«. وهذا ما اأثار، اأي�سًا، نقمة اأ�سحابه 

اإع��ادة  على  اأ�سّر  حين  الجمل  موقعة  في 

اأموال المحاربين المهزومين اإليهم.

علي  الإم���ام  اأع��م��ال  كانت  باخت�سار 

Q في الحكم تتمحور كلها حول اإعادة 

بناء الموؤ�س�سات القانونية. و�ساد خ�سوعه 

Q لحكم ال�سريعة ال�سمحاء كل اأقواله 

مع  تعامله  في  ت�سرفاته  وجميع  واأفعاله 

اأ�سدقائه واأعدائه على ال�سواء.

*الكتاب مهم ولكن...
اإن الكتاب الذي يقع في 132 �سفحة، 

الإم��ام  ممار�سة  ح��ول  روؤي��ة حداثية  ق��دم 

ُوّفق في نواحي  Q لل�سلطة، وقد  علي 

النادرة  الممار�سة  هذه  �سيرة  ا�ستعرا�س 

في التاريخ الإن�ساني ومعطياتها الفّذة في 

وتطوراتها،  الحياة  مجريات  مع  التعاطي 

ولكنه لم يوفق في تقديم مقاربة تاريخية 

لأحداث معا�سرة، مع تعهد القيام به من 

لأن  به.  نف�سه  األ��زم  ال��ذي  العنوان  خالل 

هذا الم�سطلح حديث واأملته تجارب اأمم 

عا�ستها  دامية  اأح��داث  بعد  اإليها  تو�سلت 

عمومًا، ولكن حدث اأن ت�سدى لها العالم 

المفارقة  تكمن  وهنا  ت��ح��دي��دًا،  الغربي 

لأح��داث  يتعر�س  اأن  به  ُيفتر�س  اأن��ه  في 

تاريخية مّرت بها التجربة المعا�سرة وهي 

علي،  الإم���ام  عهد  في  ح��دث  بما  �سبيهة 

ليظهر من خاللها كيف تمّكن الإمام من 

مقاربتها من منظور اإ�سالمي متطور �سابق 

لع�سره بقرون.. فقد اكتفى الكتاب بذكر 

دون  نظريًا،  ومقاربتها  الغربية  المفاهيم 

للنظريات  العمالني  الفكر  عند  التوقف 

ذلك  من  الرغم  على  لكنه  وتطبيقاتها. 

الإم��ام علي  روؤي��ة متطورة حول فكر  قّدم 

وباحثين  موؤلفين  م��ن  ت�ستدعي   Q

الروؤية  هذه  تطوير  الإ�سالمي  العالم  في 

وعمالنيًا  تاريخيًا  لال�ستفادة  التحليلية 

اإل  التاريخ  في  تتكرر  ل  رائدة  تجربة  من 

مع اإمام مع�سوم، ناأمل اأن نعي�سها مع دولة 

الإمام المهدي |.

(1 ).61 ،Q نهج البالغة، من كالم الإمام

كنز العمال، المتقي الهندي، ج11، �ص300.( 2)

�سرح اإحقاق الحق، ال�سيد المرع�سي، ج22، �ص654.( 3)

الأمث���ل ف���ي تف�سي���ر كت���اب اهلل المن���زل، ال�سي���خ نا�س���ر م���كارم ( 4)

ال�سيرازي، �س236.

الهوام�ص
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موا�صفاته.  في  بعنايٍة  يدّققون  بيوم.  يومًا  اأخباره  اأحدث  يترّقبون 

الإعالنية  العرو�ص  خ�صّم  في  ميزاته  عن  البحث  في  بعيدًا  يذهبون 

اآن. كيف ل وهو �صاحب  البّراقة، وي�صاألون عنه »المجّرب والخبير« في 

»الكاريزما الفّتاكة« التي ت�صتهويهم، وهو غيُر العاقل الذي يجعُل هواَته 

غير متعّقلين اأحيانًا كثيرة، فيحملون على عاتقهم اأوزار اقتنائه وتغييره، 

اأداُة  »الموبايل«،  اأو  المحمول  الهاتف  اإنه  المدّلل..  المحموَل  هو  ليبقى 

الت�صال الحديثة التي اعتلت كر�صّي »النهم« التقني وال�صتهالك التَرفي، 

حتى باتت، عن ق�صد اأو دونه، رفيَق الَجْيب وموؤن�ص الوحدة!

تغيير »الموبايل«.. 
من الهوايِة إلى الهَوس!

حتقيق: فاطمة �صعيتو حالوي

حّد  يالم�ُس  هو�سًا  ذل��ك  ي�ستحيُل  ومتى 

مر�ٍس نف�سي ي�ستلزُم العالج؟

ل، 
ّ

ت��و���س��ح ال���دك���ت���ورة ن�����وال ح����ال

الخ��ت�����س��ا���س��ّي��ة ف���ي م��ج��ال الأم���را����س 

يبداأ  ق��د  الأم���ر  اأّن  والعقلّية،  النف�سّية 

المحمول،  بالهاتف  الإع��ج��اب  ب��م��ج��ّرد 

لناحية ميزاته وخياراته وحداثته، ليتحّول 

القتناء،  ف��ي  رغبة  اإل��ى  الإع��ج��اب  ه��ذا 

الوقت  جريان  مع  الرغبة  اإ�سباع  وينقلُب 

اإلى هواية.

*اإعجاٌب.. وربما هَو�ص
المنتجة  ال�سركاِت  تناف�س  خ�سمِّ  في 

م�ستخِدُم  يبقى  ال�����س��خ��ّي��ة،  وع��رو���س��ه��ا 

ّوب  ُت�سَ الذي  الأ�سا�س  الهدف  »الموبايل« 

نحوه اأ�ساليب اإقناٍع متنّوعة. وكم هم كثٌر 

فهل  ُيذكر.  عناٍء  دون  لها  ي�ستجيبون  من 

تاأتي هذه ال�ستجابُة تلبيًة لحاجٍة فعلية في 

اأنها  اأم  تبديله،  اأو  الخلوي  الهاتف  �سراء 

لرغباٍت  واإ�سباٌع  الع�سر  لمو�سة  مجاراٌة 

والتمّيز؟  والتفاخِر  التباهي  ف��ي  دفينٍة 

مجتمع
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للخسارة املالية التي تنتج 
عادة من فعل تبديل هواتفهم 

بأخرى أكرث حداثة

عن  يخرج  ق��د  ال��ح��ال،  واق��ع  اأن  بيد 

في�سبح  المو�سة،  ومجاراة  الهواية  اإطار 

كّل جديد  لي�سلبه  بالهَو�س  ُم�سابًا  الهاوي 

في عالم »الموبايل« قدرته على كبح رغبته 

الحالة  تدخل  قد  وهنا  ال�سراء.  عدم  في 

الفرد  يعمد  حين  ح�سا�سية،  اأكثر  دائ��رًة 

لالقترا�س اأو ربما لل�سرقة، لمجرد اقتناء 

اإلى  تفكيره  ي�سغل  الذي  المحمول  الهاتف 

دون  م�سوؤول،  غير  بت�سّرف  الإت��ي��ان  ح��ّد 

مراعاة واقعه المالي المترّدي!

*قرو�ٌص متوا�صلة
 29( كريم  ي�ستذكر  الإط��ار،  هذا  في 

�سنة( كم مّرة بّدل هاتفه المحمول خالل 

العام المن�سرم، ويجُد �سعوبة في اإح�ساء 

ح�سل  ق��رو���سٍ  ج���ّراء  المالية  خ�سائره 

نادته  كّلما  »موبايله«،  لتبديل  تباعًا  عليها 

المو�سُة واأ�سداوؤها الملّونة لفعل ذلك.

ا�ستحوذ  كّلما  اأن��ه  اإل��ى  كريم  وي�سير 

اإلى  �سارع  اإعجابه،  على  جديٌد  محموٌل 

ل  بخ�سارٍة  بحوزته  ال��ذي  »الموبايل«  بيع 

ليتّمم  قر�ٍس  على  ويح�سُل  عليها،  ياأ�سف 

ثمن الآخر، وذلك لأن راتبه محدوٌد جّدًا 

ح.. وهكذا دواليَك، حّتى ير�سى  كما يو�سّ

ير�سى،  لن  وهو  »مثاليًا«.  ي��راه  بمحموٍل 

المترتبة  الديون  تراكم  من  الرغم  على 

عليه، بح�سب اأحد اأ�سدقائه المقّربين.

»الموبايل  على  الح�سوِل  اأ�ساليب  اإن 

- الهدف« تتنّوع، �سليمًة كانت اأم ملتوية، 

خلف  تكمن  التي  الأ�سباب  �ساأن  �ساأنها 

الهواتف  وتغيير  �سراء  في  الهو�س  تنامي 

بعمليات  المعنّيون  يقول  فماذا  النّقالة. 

التبادل المالي والعْيني في هذا ال�سدد؟

*اأريد الجديد والممّيز
في  النا�سط  محمد،  ال�سّيد  ي�سير 

تجارة الهواتف المحمولة، اإلى اأّن زبائنه، 

الذين غالبًا ما يبّدلون هواتفهم المحمولة 

ت��ت��راوح  ق�سيرة،  زمنية  ف��ت��رات  خ��الل 

عامًا.  و35   22 بين  ما  تقريبًا  اأعمارهم 

يت�ساركون  ال��زب��ائ��ن  ه���وؤلء  اأن  وي��و���س��ح 

�سمًة باتت ماألوفًة بالن�سبة اإليه، هي عدم 

الكتراث للخ�سارة المالية التي تنتج عادة 

اأكثر  ب��اأخ��رى  هواتفهم  تبديل  فعل  م��ن 

حداثة.

التغيير، وفق مالحظته،  اأ�سباب  وعن 

ي��و���س��ح ال�����س��ي��د م��ح��م��د اأن���ه���ا م��ت��ع��ّددة، 

الخلوي  الجهاز  م��ن  »ال��م��ل��ل«  ويتقّدمها 

بعد مّدٍة من اقتنائه، والبحث عن هواتف 

محمولة ذات خ�سائ�س وخيارات جديدة 

وممّيزة وتتما�سى مع المو�سة، ل �سّيما في 

ظل موجة التحّول من الهواتف المحمولة 

ال��ع��ادي��ة اإل���ى ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة، وال��ت��ي 

تت�ساعد ب�سكل ملحوظ.

الدكتورة نوال حاّلل
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*»ع���������دوى« 
ت����ق����ن����ي����ة.. وث���ق���ة 

متاأرجحة

»الموبايل«  تغيير  ت�ستحوذ عمليُة  اإذًا، 

ال�سابة  العمرية  ال�سريحة  على  وتحديثه 

هذه  اإلى  وللمنتمين  اليوم.  مجتمعات  في 

عن  للدفاع  يقّدمونها  مبرراٌت  ال�سريحة 

هبة  ترى  اإذ  واأفعالهم.  نظرهم  وجهات 

اإلى  يلجاأون  اليوم  �سباب  اأّن  عامًا(   26(

اق��ت��ن��اء ه��وات��ف خ��ل��وي��ة ح��دي��ث��ة م��ج��اراًة 

امتالُك  ب��ات  ال��ذي  ع�سرهم  لمتطّلبات 

معتبرًة  ملّحًا،  اأمرًا  فيه  التوا�سل  تقنيات 

»حّب  اإ�سباع  اأحيانًا من  يخلو  ل  الأم��َر  اأن 

بين  التناف�س  عملية  في  والفوز  الظهور« 

الأ�سدقاء، لناحية �سراء الموبايل الأحدث 

والأكثر تمّيزًا في ال�سوق.

اأن  فيوؤكد  عامًا(،   20( مهدي  اأّم��ا 

بين  »ع���دوى«  اإل��ى  غالبًا  يتحّول  الأم��ر 

»تقدير  الح�سول على  ال�سباب، لمجّرد 

واإع��ج��اب« ال��زم��الء، وي��ع��زو ذل��ك اإل��ى 

ي�سعى  ال��ف��رد  داخ���ل  بالنق�س  ���س��ع��وٍر 

اأن  اإلى  لفتًا  النحو،  هذا  على  لإخفائه 

اأي�سًا  بطبيعتهم  مّيالون  اليوم  �سباب 

اإلى مواكبة كل جديٍد في عالم التقنيات 

اأن  الم�ستغرب  غ��ي��ر  وم���ن  ال��ح��دي��ث��ة، 

تتحّول هذه المواكبة اإلى هو�ٍس في بع�س 

الخت�سا�سيون  يقول  فماذا  الأح��ي��ان. 

في هذا ال�سياق؟

*اأف�صل من غيري
تو�سح الدكتورة حالل اأن انعدام الثقة 

اأ�سباب المبالغة في  بالنف�س يحتّل مقّدمة 

�سراء وتغيير »الموبايل«، وهو حالة باطنية 

المن�ساأ تدفع �ساحبها لإبراز نف�سه والبحث 

فيكون  الآخ��ري��ن،  اأم��ام  وج��وده  يعّزز  عّما 

ال�سبيل اأحيانًا عبر اقتناء اأ�سياء ا�ستثنائية 

نف�سه:  يتمتم في خبايا  وتخاله  في نظره، 

»اأنا متمّيز لأنني اأملك هذا ال�سيء«.

بح�سب  في�سّكل  الآخ��ري��ن،  تقليد  اأّم��ا 

الهو�س  يبّرر  اآخر  عاماًل  حالل،  الدكتورة 

ل  المحمولة،  الهواتف  وتبديل  �سراء  في 

وال�سباب،  المراهقين  اأو�ساط  في  �سّيما 

الذين ي�سعون للتناف�س مع اأقرانهم في هذا 

المجال. ويعّزز ذلك توّفر ال�سيولة الالزمة، 

خا�سة اإذا ما كان الأهل مي�سورين ماديًا، 

والأبناء ل يقّدرون قيمة الأ�سياء.

الخطورة  اأن  ح��الل  الدكتورة  وتوؤكد 

من  نوع  اإلى  الهو�س  هذا  تحّول  في  تكمن 

ذوي  ل��دى  �سيما  ل  ال�سلوكي،  الن��ح��راف 

هذا  وتعزو  ال�سعيفة،  المادية  الإمكانات 

يخت�سر  ف��راغ  اإل��ى  النحرافي«  »الهو�س 

هاتف  اقتناء  بمجّرد  ه��وؤلء  لدى  الحياة 

في  لديهم  �سعوبٍة  اإل��ى  واأي�سًا  محمول، 

قدوٍة  غياب  واأحيانًا  الأمور،  تقدير  ح�سن 

فاعلة توؤثر في م�سلكهم.

وبح�سب ما ت�سير اإليه الدكتورة حالل، 

باأ�سا�س  اأحيانًا  يرتبط  الهو�س  من�ساأ  ف��اإن 

التربية، وتحديدًا حين يلجاأ الأهل اإلى تلبية 

رغبات الأبناء بالمال، فينقلُب ح�سُن النّية 

اإلى  الوالدين  ل��دى  المحّبة  عن  والتعبير 

ة اإذا ما  م�ساكل تقّو�س �سلوك الأولد، خا�سّ

�سّب هوؤلء في كنف اأ�سرٍة تهتم بال�ستهالك 

التفاخري وتكّر�س فعل التبديل والتغيير.

مجتمع
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بمحيطه،  عالقته  قولبة  اإع��ادة  في  ُتعينه 

وتقويم الخلل الذي يعتريها.

*ا�صت�صارة.. عبر الموبايل
غ���ال���ب���ًا م���ا ت���اأ����س���ر اأن����ظ����ار ال��ن��ا���س 

اللّماعة  المثالية  ال�سورة  واهتماماتهم 

فتراهم  ل�سلعته.  ال��م��رّوج  ير�سمها  التي 

ي��ن��ب��ه��رون ب��ب��ري��ق ق�����س��وره��ا، ح��ت��ى ت��زوغ 

اأب�سارهم عن مكنونات جوفها. وتجرفهم 

اأحيانًا  ي�ساألوا  اأن  دون  ببهارجها  المو�سة 

التي  الأخ��ي��رة  المحّطة  هوّية  عن  كثيرة 

ير�سو عندها ركُب هذه المو�سة. فاإن كان 

�سير  فال  »ه��واي��ة«،  المحطة  هذه  عنوان 

الإعجاب  ق��دِر  على  عندها  المكوث  من 

عنوانها  كان  اإن  اأّم��ا  اإّل.  لي�س  والنبهار، 

ا�ستخدام  م��ن  ب��اأ���َس  ف��ال  »ه��و���س��ًا«، 

ل��ل��ح�����س��ول على  »ال��م��وب��اي��ل« 

اأو  ا���س��ت�����س��ارةِ م��ج��رّب 

م�������وع�������ٍد ع���ن���د 

الطبيب!

*هَو�ص مو�صمي
ال�سيدة  تتحّدث  المعر�س،  ه��ذا  في 

ي�سبه  ع��ّم��ا  ث��ق��ٍة  ب��ك��ّل  ع��ام��ًا(   45( �سناء 

اأن  يمكن  ل  اإذ  عائلتها.  ف��ي  »ال���ُع���رف« 

دون  الميالدي  براأ�سه  الجديد  العام  يطّل 

كبار  ل��دى  المحمولة  ال��ه��وات��ف  تحديث 

العائلة، بل »من المعيب« عدم فعل ذلك!

مي�سورة  اأ�سرٍة  من  وهي  �سناء،  ال�سيدة 

اعتادت  غريبة  مفارقة  اإل��ى  ت�سير  الحال، 

هاتفين  تمتلك  فهي  ���س��ن��وات.  منذ  عليها 

محمولين، الأّول بموا�سفات عادية ت�ستخدمه 

والآخ���ر  ال��خ��ا���س��ة،  مكالماتها  اإج����راء  ف��ي 

ت�ستخدمه  وا�ستثنائية  حديثة  بموا�سفاٍت 

لتلقي الت�سالت. وحالة ال�سيدة �سناء تبدو 

اأكثر طرافًة واأقل تعقيدًا من حالٍت َمر�سية 

تتجاوز الَهو�س المو�سمي والتقني اإلى الهو�ِس 

الُم�ستدام الذي يوؤّرق �سمنًا �ساحبه الُمخّدر 

من  ولعّله  ال�سراء.  ومتعة  التغيير  بحالوة 

ما  اإذا  ال��ع��الج،  عن  ال�سوؤال  هنا  البديهي 

كان تدّخل المعالج النف�سي �سرورًة ل يمكن 

ال�سراء  فعل  اأّن  �سّيما  ل  عنها،  التغا�سي 

والتغيير قد ل يقت�سر فقط على »الموبايل«، 

المنزل  كاأثاث  اأخرى،  اأ�سياء  اإلى  يتعداه  بل 

وال�سيارة وغير ذلك من المقتنيات.

الدكتورة  تو�سح  المعر�س،  ه��ذا  في 

حاّلل اأن الخطوة الأولى في العالج تكمن 

دائمًا في البحث عن اأ�سباب الهَو�س.

حّل  اإيجاد  فهي  الثانية،  الخطوة  اأما 

الأ���س��ب��اب  ه���ذه  بطبيعة  م��رت��ب��ط  م��الئ��م 

�سعف  مثاًل  ال�سبب  كان  فاإن  ومكّوناتها. 

الثقة بالنف�س، ي�سعى الطبيب المعالج اإلى 

تعزيز هذه الثقة. واإن كان انعدام القدوة، 

م�ساعدة  ع��ل��ى  ال��م��ع��ال��ج  ت��دّخ��ل  ي��ت��رّك��ز 

مالئمة  قدوٍة  اإيجاد  في  الم�سكلة  �ساحب 

اخلطورة تكمن يف حتّول 
الهوس بالهاتف احملمول إىل 

نوع من االنحراف السلوكي
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*الو�صفة ال�صرّية؟
عن�سرين  من  ال�سرّية  الو�سفة  تتكّون 

اأ�سا�سيين هما:

1 - ال�سوديوم = ملح الطعام.
غير  اأميني  حم�س   = الغلوتامات   -  2
  )Acide aminé non essentiel( سروري�

اإلى  ت�ساف  مادة  ي�سّكل  كيميائي  مرّكب  هو 

وتعزيز  النكهة  تح�سين  ب��ه��دف  الأط��ع��م��ة 

ال�سعور بالطعم القوّي، وتلعب الّدور الأ�سا�س 

ليبدو الطعام طازجًا.

*اآلّية عمل الغلوتامات
ال�سوديوم  اأح��ادي  الغلوتامات  يقوم 

الإن�سان  عند  الع�سبي  الجهاز  بتحفيز 

وذل���ك م��ن خ���الل ت��اأث��ي��ره ال���ذي يو�سل 

الّنكهة  ب��اأن  توهمه  ال��دم��اغ  اإل��ى  ر�سائل 

مبا�سر  ب�سكل  توؤثر  والتي   ،)Neurone(

يتناولها  ال��ت��ي  الع�سبّية،  الخاليا  على 

بهذه  الج�سم  تعّلق  من  يزيد  ما  ل��ذي��ذة، 

الماّدة، ويوؤدي بالتالي اإلى اإدمان ال�سخ�س 

عليها.

تتعّلق قلوب اأغلبّية ال�ّصباب والمراهقين بالوجبات ال�صريعة والنودلز 

تّت�صم  اأطعمة  اإلى هنالك من  والت�صيب�ص وما  الجاهزة  ال�ّصوربة  ومكعّبات 

الو�صفة  عنوان  تحت  م�صافًة  ومدّعمة  قوية  وبنكهات  ج��ّذاب  بمذاق 

ال�صرّية.. فما هي حقيقة تلك الو�صفة؟ وهل ا�صتهالكها ب�صكل كبير ي�صيء 

اإلى �صّحة الإن�صان؟ وما هي اأبرز الأ�صماء التجارية التي ُتطلق عليها؟

سّر المذاق.. نكهات كاذبة
)*(

مروى ح�صني الّدر

الصحة والحياة
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اأح���ادي  ال��غ��ل��وت��ام��ات  *مخاطر 
ال�صوديوم

الآراء  وت�ساربت  ال��درا���س��ات  ت��زاي��دت 

اأّن  حين  ففي  ال��م��ادة.  ه��ذه  مخاطر  ح��ول 

هيئة الغذاء الأميركية )FDA( اأعلنت اأنها 

ال�سّحة  منظمة  ح��ّذرت  لال�ستهالك،  اآمنة 

�ساّرة  مادة  واأعلنتها  منها   WHO العالمية 

من  يختلف  تاأثيرها  اإّن  اإذ  معّينة.  بن�سب 

�سخ�س لآخر، بعد اأن وّلدت لدى عدد كبير 

من الم�ستهلكين ح�سا�سّية ظهرت على �سكل:

داع. 1 - �سُ
2 - طفح جلدي.

3 - �سعف الذراعين.
4 - تنميل في الوجه والعنق.

5 - غثيان، اكتئاب، قلق.
6 - ا�سطراب خفقان القلب..

الهند  اأج��ري��ت في  اأّك���دت درا���س��ة  كما 

)�ساندرابو�س(، اأن هذه الماّدة هي اأخطر 

اأنواع مح�ّسنات الطعم على الإطالق وذلك 

الخاليا  على  المبا�سر  ت��اأث��ي��ره��ا  ب�سبب 

ب�سكل  ا�ستهالكها  ي��وؤدي  والتي  الع�سبية، 

القابلة  غير  المخ  خاليا  تلف  اإل��ى  كبير 

ع�سبّية  اأم��را���س  اإل��ى  وبالتالي  للتجّدد، 

وال�����س��داع  والأل��زه��اي��م��ر  كالباركن�سون 

اأحيانًا  يكون  وق��د  )ال�سقيقة(،  الن�سفي 

ال�سبب لالإ�سابة ب�سرطان المعدة والقولون.

*اأ�صماء تجارّية �صائعة
معظم ال�سركات المنتجة التي ت�ستعمل 

المكّونات  لئحة  على  ت�سيفها  المادة  هذه 

اإخفائها.  بهدف  متعّددة  ورم��وز  باأ�سماء 

ومن هذه الأ�سماء ما يلي:

- غلوتامات -   MSG - E621 - Vestin
ملح �سيني - معّززات للنكهة - مالتودك�سترين 

)ال�سم  اأجينوموتو   - طبيعّية  منكهات   -

للنكهة،  مح�ّسن   - للغلوتامات(  الياباني 

والقائمة تطول وتطول...

*اأبرز المنتجات التي تحتويها
لقد دخلت هذه المادة في عدد يكاد ل 

والأطعمة،  الغذائّية  المنتجات  من  ي�سّدق 

من  ال��ع��دي��د  ق��ب��ل  م��ن  ا�ستغاللها  ت���ّم  اإذ 

ماأكولتهم،  جودة  تدّني  لإخفاء  المطاعم 

ب�سكل  ال��زب��ائ��ن  وج���ذب  نكهتها  ولتعزيز 

ا�ستعملت  التي  المنتجات  اأبرز  ومن  كبير. 

فيها هذه الو�سفة ال�سّرّية:

1 - الت�سيب�س.
.KFC / MacDonalds 2 - وجبات

3 - الهوت دوغ.
4 - التونة المعّلبة وال�سردين.

للمرق  ت�ساف  التي  النكهة  مكّعبات   -  5
والأرز.

.Pringles - 6
7 - المعّلبات.

8 - بهارات النودلز.
9 - مكّعبات ال�ّسوربة.

10 - ال�سوكول.

ُيوصل الغلوتامات رسائل إىل 
الدماغ توهمه بأن الّنكهة 

التي يتناولها لذيذة، ما يزيد 
من تعّلق اجلسم بهذه املاّدة

)*( ماج�ستير في علوم الحياة.( 1)

الهوام�ص
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في اأيام ال�صتاء الممطرة والباردة، حين تزداد فترات الجلو�ص في المنزل 

تزداد  المدار�ص،  في  اأ�صدقائهم  مع  الأطفال  ويختلط  العائلة،  مع  والتقوقع 

العدوى  اأحيانًا  ذلك  �صبب  ويكون  والإنفلونزا،  البرد  بنزلت  الإ�صابة  ن�صبة 

وقّلة المناعة. وبطبيعة الحال لي�ص هناك من طعام �صحري يمنع من الإ�صابة 

بنزلت البرد وغيرها من اأمرا�ص ال�صتاء، ول درا�صات مثبتة على ذلك، اإّل اأنه 

ثبت قدرة بع�ص الأغذية  على التقليل من حّدة الإ�صابة بها، وكذلك تزويد 

الج�صم بالأ�صلحة الالزمة لمحاربة الفيرو�صات ال�صتوّية.

غذاء ألمراض الشتاء
)*(

�صارة املو�صوي

*من هذه الأطعمة
يحتوي على:  م��ا  الأغ��ذي��ة  ه��ذه  وم��ن   - 1

الكبي�س   - كاللبن    :Probiotics ال� 

باأنواعه - والزيتون.

وال� Probiotics هي كائنات حية دقيقة 

كافية  بكميات  ابتالعها  عند  كالبكتيريا، 

توؤدي اإلى تحقيق منافع �سحّية، من اأهمها: 

جهاز  تقوية   - والأم��ع��اء  القولون  حماية 

المناعة - تقليل مخاطر الإ�سابة باأمرا�س 

الجهاز التنف�سي.

وقد وجد بع�س الدرا�سات اأن اللبن قد 

يوؤّخر الإ�سابة بالزكام.

 :Vit C بالفيتامين  الغنّية  الأطعمة   -  2

- الخ�سراء  الفليفلة   - كالبروكولي 

ال��ب��ن��دورة - ال��ب��رت��ق��ال - ال��ك��ي��وي - 

الفريز...

كمّية  اأّن  اإلى  الدرا�سات  بع�س  وي�سير 

الأع��را���س  من  تقّلل   Vit C ال���  من  عالية 

التنف�سي  ال��ج��ه��از  م�ساكل  ع��ن  الناتجة 

ر زمن الإ�سابة بها. وتق�سّ

تغذية
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كمّية عالية من الـ Vit C تقّلل 
من األعراض الناجتة عن 
مشاكل اجلهاز التنفسي

الكيوي  يحتوي  ال��ك��ي��وي:  ع��ن  ف��ائ��دة 

البرتقال،  في   Vit C ال�  كمية  �سعف  على 

K، والمغنيزيوم  اإلى البوتا�سيوم  بالإ�سافة 

Mg، والمواد الم�سادة لالأك�سدة والمقاومة 

لل�سرطان.

 Beta- Glucan �3 - الفطر: يحتوي على ال

التي ثبت فعاليتها في:

اأ - تعزيز المناعة وتقويتها.

جهاز  خاليا  م��ن  ن��وع  عمل  تح�سين   - ب 

.)macrophage( المناعة

ج - تخفي�س معدل ال� LDL كولي�سترول.

د - تعديل م�ستوى ال�سكر في الدم.

لذلك اأْكِثْر في اأيام ال�ستاء من تناول الفطر 

من  الكثير  اإل��ى  اإ�سافته  يمكن  ال��ذي 

المعكرونة،  �سو�س  كالبي�س،  الأطعمة 

الح�ساء، البيتزا...

4 - ثمار البحر: ال�سمك والقريد�س هما من 

ثمار البحر التي تحتوي على ن�سبة عالية 

مادة م�ساّدة  والتي هي   ،3 الأوميغا  من 

لالأك�سدة، اإ�سافة اإلى فوائدها الأخرى.

كما اأنها تحتوي على ن�سبة عالية من 

اأجريت درا�سة على  Selenium، حيث  ال� 

مجموعة من الرجال، الذين تم اإعطاوؤهم 

 ،  Selenium ب��ال���  م�سبع  غ��ذائ��ي  ن��ظ��ام 

جهاز  عمل  ف��ي  تح�ّسن  ح�سول  وبّينت 

ال��دم  ك��ري��ات  عمل  )وب��ال��ذات  المناعة 

.)T- cells، B-lymphocytes البي�ساء

5 - ال�����ش��اي االأخ�������ش���ر: اأظ��ه��رت درا���س��ة 

اأجريت عام 2007 اأّن الأ�سخا�س الذين 

تناولوا م�ستخل�س ال�ساي الأخ�سر من 

ن لديهم  2 اإلى 3 مرات في اليوم تح�سَّ

ع��م��ل ج��ه��از ال��م��ن��اع��ة وذل���ك ب��زي��ادة 

Interferon )بروتين يحارب  اإفراز ال� 

الفيرو�س(.

لذلك ين�سح بتناول من 2 اإلى 3 اأكواب 

اأم��را���س  م��ن  للوقاية  ي��وم��ي��ًا  ال�����س��اي  م��ن 

ال�ستاء!! 

6 - ال����ث����وم: ف��ي ال��ح��دي��ث ع��ن ال��ر���س��ول 

P: »كلوا الثوم وتداووا به، فاإن فيه 

بينت  وقد   ،
)1(

داء«  �سبعين  من  �سفاء 

الدرا�سات اأن الثوم:

اأ - م�ساد حيوي  لاللتهابات.

م��ادة   :Glutathion ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي   - ب 

اأن��واع  من  وتحمي  لالأك�سدة،  م�سادة 

ال�سرطان.

ج - م�ساد للبكتيريا والفيرو�سات والعفونة.

د - ي�سكن الألم ويخّفف الحّمى.
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واأمرا�س  الزكام  في محاربة  ي�ساعد   - ه� 

الجهاز التنف�سي.

و - يقلل اإفراز البلغم.

7 - الب�شل: عن الر�سول P: »اإذا دخلتم 

عنكم  يطرد  ب�سلها،  من  فكلوا  بالدًا، 

من  الب�سل  في  لما  وذلك   ،
)2(

وباوؤها« 

منافع اأهمها:

 vit �وال quercitin �اأ - يحتوي على مادة ال

C: وهما مادتان م�سادتان لالأك�سدة.

ب - يحتوي على ال� isothiocyanate: وهي 

الناتج  الألم  تخفيف  في  ت�ساعد  مادة 

عن اللتهابات.

*�صراب الأع�صاب ال�صاخن
يعتبر �سراب الأع�ساب ال�ساخن مفيدًا 

اأي�سًا، واأنواعه عديدة منها:

1 - النعناع: مهم للمغ�س وطرد الغازات.

2 - الحبق: لل�سعال الت�سنجي.

3 - الخبيزة: لل�سعال وطرد البلغم.

ال��غ��ازات، وجيد  ي��ط��رد  ال���زع���ف���ران:   - 4

لل�سعال والبرد.

الج�سم،  لتدفئة  م��ف��ي��دة  ال���ق���رف���ة:   -  5

وت���ح���ارب ن����زلت ال���ب���رد، وم�����س��ادة 

لاللتهابات.

6 - الزعتر البري oregano: يقّلل البلغم، 

وُيعافي من اأمرا�س الجهاز التنف�سي.

التنف�سية  الم�ساكل  يعالج  ال���ه���ال:   -  7

كال�سعال، الربو واختفاء ال�سوت.

اإنتاج  على  المعدة  يحّفز  الزنجبيل:   -  8

لمعادلة  اأكبر،  بكمية  ه�سمية  ع�سائر 

الغثيان  ت�سبب  التي  المعوية  الأحما�س 

والتقل�سات المعوية.

ويقّوي  ال�سعال  لتهدئة  جيد  الع�شل:   -  9

م�سادة  م���واد  م��ن  فيه  لما  المناعة 

لالأك�سدة.

»نعم   :P اهلل  الر�سول  عن  ورد  وقد 

ال�سراب الع�سل، يرعى القلب، ويذهب برد 

.
)3(

ال�سدر« 

ج��ه��از  ت�����ص��ع��ف  ال��ت��ي  *الأمور 
المناعة

الدم  كريات  ق��درة  من  يقّلل  ال�شكر:   -  1

البي�ساء على مقاومة الميكروبات.

و�سرعة  ق���درة  على  ت��وؤّث��ر  ال�����ش��م��ن��ة:   -  2

التكاثر،  على  البي�ساء  ال��دم  ك��ري��ات 

وبالتالي عدم القدرة على الحماية من 

الأمرا�س.

التوتر وقّلة الحركة: ي�سعفان جهاز   - 3

المناعة.

الجهاز  اأم���را����س  ي��زي��د  ال��ت��دخ��ي��ن:   -  4

تغذية
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التنف�سي، كما ويق�سي على الفيتامين ج 

والمواد الم�ساّدة لالأك�سدة في الج�سم 

التي تعمل على محاربة الأمرا�س.

*كيف تحارب كاآبة ال�صتاء؟
اأ�سعة  وت��ب��داأ  ال��غ��ي��وم،  تتلبد  ع��ن��دم��ا 

البع�س  ل��دى  تتولد  بالنح�سار،  ال�سم�س 

ال�سعور  ه��ذا  والإح��ب��اط.  الكاآبة  م�ساعر 

ال�سيروتونين  اإف���راز  انخفا�س  ع��ن  ناتج 

ال�سم�س.  اأ�سعة  توليده  في  ت�ساهم  ال��ذي 

يحّفز  ع�سبي  ن��اق��ل  ه��و  وال�سيروتونين 

فيه  والنق�س  والراحة،  بال�سعادة  ال�سعور 

يوؤدي اإلى الكاآبة. لذلك يمكننا توقي الكاآبة 

من خالل:

قدر  ال�سم�س  لأ�سعة  التعر�س  محاولة   -  1
خالل  من  المنزل  وت�سمي�س  الإمكان، 

خالل  لفترة  وال��ن��واف��ذ  ال��ب��رادي  فتح 

النهار.

2 - التركيز على تناول بع�س اأ�سناف الغذاء 
الذي ثبت عالقته بتحفيز ال�سيروتونين 

كالموز، والخوخ والحليب.

م�سافة  المركبة  الن�سويات  ت��ن��اول   -  3
اأنها  تبين  حيث  بروتين،  م�سدر  اإل��ى 

ال�سيروتونين،  اإف��راز  تحفز  مجموعًة 

تو�ست  ل��ب��ن��ة،  اأ���س��م��ر+  م���ث���ال: خ��ب��ز 

اأ�سمر+جبنة، معكرونة �سمراء+ لحمة، 

على  يحتوي  )وه��و  الحليب  م��ن  ك��وب 

البروتينات والن�سويات(.

اأن  ع��دي��دة  درا���س��ات  بّينت  وك��ذل��ك   -  4
قائم على  متوازن،  نظام غذائي  اتباع 

على  ويحتوي  يوميًا،  كبيرة  وجبات   3
الزيتية،  وال�سماك  والخ�سار  الفواكه 

والحبوب الكاملة قد يحافظ على ثبات 

المزاج وتح�سنه.

5 - تناول 6-8 اأكواب من الماء يوميًا لتجنب 
الجفاف الذي يوؤدي اإلى الخمول.

ممار�سة  اأو  يوميًا  الريا�سة  ممار�سة   -  6
ن�ساط معين نحبه لل�سعور بالحيوية.

ال��غ��ذاء  م��ن  معينة  اأن���واع���ًا  اأن  ك��م��ا   -  7
تم  اإذا  وال�سوكول،  الكافيين  كال�سكر، 

تناولها بكثرة توؤدي اإلى تقلب المزاج.

)*( اأخ�سائية تغذية.

مكارم الأخالق، ال�سيخ الطبر�سي، �س182.( 1)

طب الأئمة R، عبد اهلل �سّبر، �س279.( 2)

بحار الأنوار، المجل�سي، ج63، �ص290.( 3)

الهوام�ص

بّينت دراسات عديدة أن اتباع 
نظام غذائي، قائم على 3 

وجبات كبرية يوميًا، قد يحافظ 
على ثبات املزاج وحتسنه
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حتقيق: فاطمة خ�صاب دروي�ص

في  الأول��ى  المراتب  تح�صيل  اأو  العلمي  والتفّوق  الدرا�صي  التمّيز 

الأه��ل  وهواج�ص  تطّلعات  تخت�صر  تكاد  كلمات  الر�صمية،  المتحانات 

الإ�صكالّيات  من  العديد  التربوّيون  يطرح  الطالب.   اآمال  بعمقها  وُتالِم�ص 

حول التمّيز الدرا�صي والتفّوق العلمي تتلخ�ص باأ�صئلة منها: هل ن�صتطيع 

�صواء  والإمكانّيات  الظروف  له  وّفرنا  حال  في  متفوقًا  طالبًا  ن�صنع  اأن 

كاأهل اأم كمدر�صة؟ وهل يعتبر الأ�صا�ص في التميز تلك الملكات والقدرات 

الربانية التي يعطيها اهلل �صبحانه وتعالى لمن ي�صاء من عباده؟ واأيُّ دور 

غيرها  واأ�صئلة  للطالب؟  التمّيزي  الح�ّص  تنمية  في  التربوية  للموؤ�ص�صة 

�صنحاول الإجابة عنها خالل هذا التحقيق.

*مفهوم التفوق
عاله  عليه:  تفّوق  ال��ل��غ��ة:  ف��ي  ال��ت��ف��وق 

وكان اأف�سل منه. تفوقه: ترفع عليه.

اإّن��ه  ال��ع��ام:  االإن�����ش��ان��ي  التفوق  مفهوم 

درجٌة من الإتقان المرتفع للقدرات العقلية 

التي تظهر من خالل المهارات، والتي يتم 

الأنظمة  ب�سكل منتظم من خالل  تطويرها 

وال��م��وؤث��رات  للفرد  الداخلية  وال��م��وؤث��رات 

الخارجية المحيطة به.

م��ف��ه��وم ال��ت��ف��وق ال���درا����ش���ي: ه��و بلوغ 

الطالب م�ستويات عالية في العلم والمعرفة 

مقترنة بتحقيق نتائج درا�سّية مميزة.
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الطالب  معظم  بين  الم�سترك  الطموح 

الجادين في الدرا�سة والتح�سيل. هذا اإذا 

�سّلمنا جدًل اأّن التفّوق الإن�ساني مح�سور 

فقط بالناحية الدرا�سية«.

بمجّرد  الطالب  فاإن  »لذلك  وت�سيف 

من  بالتفوق  ال�سعور  ع��ن��ده  يح�سل  اأن 

التي  الإب��داع��ي��ة  للنتاجات  ر���س��ده  خ��الل 

يقّدمها في عالم المدر�سة، والتي طبعًا ل 

بد واأن تعر�س على نظام التقييم المعتمد 

ومن  اإنه  حيث  التعليمية،  الموؤ�س�سات  في 

خالل التقييم يتبّين اأّن الطالب قد تخّطى 

اأعلى م�ستويات التقييم ليكون ما قدمه هو 

الطالب  يبداأ  هنا  الإط��الق.  على  الأف�سل 

الر�سى  خ��الل  من  تفّوقه  اأهمية  بتلّم�س 

عن ذاته مما يحّثه على تقديم المزيد من 

التعب والكّد والجدّية«.

*تجربة مميزة
للطالبة  نموذج  ال��دي��ن،  زي��ن  فاطمة 

في  الِعلم  لأهمّية  وال��م��درك��ة  المتفّوقة، 

بتفّوق  العام  هذا  اأنهت  الإن�سان.  م�سيرة 

درا�ستها الثانوية في الموؤ�س�سة الإ�سالمّية 

*اأهمية التفوق العلمي
الإدارة  ف��ي  الخ��ت�����س��ا���س��ي��ة  ت�����س��رح 

اهلل  ن�سر  ف��اط��م��ة  الأ���س��ت��اذة  ال��ت��رب��وي��ة 

في  اأهميته  من  اإنطالقًا  التفوق  مو�سوع 

»ه��ن��اك  ال��ت��اري��خ  م���ّر  ع��ل��ى  الب�سر  ح��ي��اة 

مّر  على  اأو  الحياة  ف��ي  ب���رزوا  اأ�سخا�س 

التي  ب�سماتهم  ل��ه��م  وك��ان��ت  ال��ت��اري��خ 

تغييرًا  ُيحدثوا  اأن  خاللها  من  ا�ستطاعوا 

والب�سرية  خا�سة،  النا�س  ح��ي��اة  ف��ي  م��ا 

والتاريخ عامًة. على هذا الأ�سا�س، يمكننا 

في  ب���ارزة  ب�سمة  للمتفّوقين  اإن  ال��ق��ول 

فالمواهب  وتطورها.  المجتمعات  تغّير 

في البداية تكون ُقدرات خامًا اأو مكّونات 

وفي حال  التفّوق لحقًا.  لت�سكيل  اأ�سا�سّية 

الإيجابّية  الموؤثرات  على  الطالب  ح�سول 

الداعمة لنمّو وتطّور تلك المواهب، ي�سير 

اأن  يمكن  ل  فالطالب  التفّوق.  درب  في 

يكون متفوقًا ما لم يكن موهوبًا، حيث اإنه 

من الممكن للموهوب اأن ل يكون متفوقًا«.

وحول اأهمّية التفوق في حياة الطالب 

تقول ن�سر اهلل: »للتفوق العلمي في حياة 

الأهمية  هذه  ولعل  بالغة،  اأهمية  الطالب 

الحياة  م��راح��ل  م��ن  مرحلة  ف��ي  تمّكننا 

من  نوعًا  نعتبرها  اأن  للطالب  الدرا�سية 

االخ�شائية فاطمة ن�شر اهلل
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للتربية والتعليم - مدار�س المهدي | - 

الحدث. وحازت في المتحانات الر�سمية 

على المرتبة الرابعة في فرع علوم الحياة. 

�سغرها،  منذ  التفّوق  طعم  فاطمة  ذاقت 

وكّل من عرفها من معّلمين ورفاق لحظ 

تعتبرها  التي  وال��م��ه��ارات  ال��ق��درات  تلك 

فاطمة »نعمة رّبانية غالية جدًا«.

ل تختلف فاطمة عن بنات جيلها، فهي 

الأهل  مع  الأق��ارب  وت��زور  التلفاز  ت�ساهد 

وتم�سي اأوقاتًا مع اإخوتها ، كما اأنها تواكب 

مع  وتتحدث  الإنترنت  وت�ستخدم  التطور 

ولكن،  اآب.  الوات�س  خالل  من  �سديقاتها 

كل ذلك بقدر ونظام ول يلهيها عن هدفها 

الأ�سا�س في الحياة... التفوق.

عن  ال��دي��ن  زي��ن  فاطمة  تقول  ف��م��اذا 

تجربتها؟

والتفوق.  العلم  م��ن  ج��و  ف��ي  »تربيت 

منذ �سغري واأنا اأنظر اإلى اإخوتي ووالدّي 

طلب  ف��ي  ويت�سابقون  ويتعّلمون  ي��ق��راأون 

قيمة  اأع��رف  �سرت  �سنة  بعد  �سنة  العلم. 

ما  بكل  له  اأ�سعى  و�سرت  العلمي  التفوق 

اأوتيت من جهد للو�سول اإلى هذه المرتبة 

ولأ�سّنف في خانة المتفوقين«.

*متابعة، دّقة... و�صبر
تختلف  ال��م��ت��ف��وق  »ح��ي��اة  وت�����س��ي��ف: 

ال��ع��ادي،  الطالب  ح��ي��اة  ع��ن  بتفا�سيلها 

يتطلب  ولكنه  م�ستحياًل  لي�س  فالتفوق 

الكثير من المتابعة والدّقة في التح�سيل. 

الدر�س  نعي�س في عالم  اأن  ول يعني ذلك 

في  اأولوياتنا  ن��ح��ّدد  اأن  علينا  ب��ل  فقط، 

التعاطي مع كل ما يحيط بنا«.

وحول مقومات التفوق تعتبر فاطمة اأن 

اأ�سا�س التفوق هو التوفيق الرباني »فتح لنا 

اأبوابًا كثيرة في هذه  اهلل �سبحانه وتعالى 

الحياة ويمثل التفوق باب من هذه الأبواب، 

اأ�سرتي  ووعي  دعم  ياأتي  اهلل  توفيق  وبعد 

تربية
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التي ي�سودها جو من العلم والتعّلم ف�ساًل 

عن عامل ال�سبر الذي يجب اأن يتحّلى به 

كل طالب علم، فال�سبر مهّم جدًا خا�سة 

الدر�س  بين  مخّيرًا  الإن�سان  يكون  عندما 

واأمور اأخرى، كما اأن تنظيم الوقت يعتبر 

من العوامل الم�ساعدة في هذه الم�سيرة«.

التي  ال�سخ�سية  ع��ن  �سوؤالها  وعند 

»اأن��ا  فاطمة:  ت��ق��ول  ودعمتها  بها  اأث���رت 

 ،R م���ت���اأّث���رة ج����دًا ب�����س��ي��رة الأئ���م���ة

بعلومها  تميزت  التي  ال�سخ�سيات  ه��ذه 

وتقديرها للعلوم ل �سيما الإمامين الباقر 

.»Lوال�سادق

تطمح فاطمة اأن ت�سبح طبيبة اأطفال، 

و�سالحها قاعدة ت�سعها ن�سب اأعينها »ل 

يريد  فمن  الأج�ساد«  براحة  العلم  يدرك 

اأن يعيد ترتيب الأولويات  اأن يتفوق، عليه 

ويفرد مت�سعًا من الوقت للتح�سيل العلمي. 

وتعرب فاطمة عن بالغ فرحتها بتح�سيلها 

المرتبة الرابعة على �سعيد لبنان في فرع 

علوم الحياة وتهدي هذا النجاح لأ�سرتها 

الإ�سالمية  الموؤ�س�سة  ولإدارة  ومعّلميها 

للتربية والتعليم - مدار�س المهدي |.

*دور المدر�صة في تحقيق التفوق
الإدارة  ف��ي  الخ��ت�����س��ا���س��ي��ة  تعتبر 

اأّن  اهلل  ن�سر  فاطمة  الأ�ستاذة  التربوّية 

للمدر�سة بما لديها من اإمكانّيات تربوّية، 

تنمية  ف��ي  ه��ام��ًا  دورًا  تعليمية  وخ��ب��رات 

القّيمون  اأدرك  اإذا  �سيما  ل  التفّوق،  بذور 

»فالتفوق  ذل��ك  التعليمّية  العملّية  على 

لي�س  ال��ط��الب  عند  تحقيقه  المق�سود 

غالبًا  التي  المعلومات  بتخزين  مح�سورًا 

وفق  قيا�سها،  اإل��ى  التعليمّيون  يلج�اأ  م��ا 

المناهج  بنظام  المقترن  العالمات  نظام 

التعليمّية الثابتة«.

وت�سّدد ن�سر اهلل على اأهمّية اأن ُيدرك 

اأخرى  ب�سرية  ُقدرات  اأن هناك  التربوّيون 

يحتاجها الفرد اأو المجتمع، مثال: القدرة 

القدرة  اأو  والإنتاج  والإب��داع  البتكار  على 

لم�سكالت  التطبيقية  الحلول  اإيجاد  على 

واق��ع��ي��ة، ف���اإن ال��م��در���س��ة ه��ن��ا ت��ك��ون قد 

فتحت باب التفوق على م�سراَعْيه لتدخل 

تعّلمّية   / تعليمّية  تحدّيات  في  الطالب 

عن  البعد  ك��ل  بعيدة  حياتية  وت��ح��دّي��ات 

القولبة في اإطار نظام العالمات الُمعتمد 

فقط كوحدة قيا�س.

اهلل:  ن�سر  فاطمة  الأ�ستاذة  وت�سيف 

المواد  كاّفة  على  ين�سحب  قد  »فالتفوق 

المعّلم  م��ن  يتطّلب  م��ا  وه���ذا  الأخ����رى، 

من يريد أن يتفوق عليه أن يعيد 
ترتيب األولويات ويفّرد متسع من 

الوقت للتحصيل العلمي
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الحقيقّية  الطاّلب  ميول  الكفوء مالحظة 

والعمل عل تحفيزها وتن�سيطها من خالل 

والموجهة  الخا�سة  الإ�سافية  البرامج 

وت�����س��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى م��م��ار���س��ة ع��م��ل��ّي��ات 

ل�سخ�سية  اأّن  ك��م��ا  والإب������داع.  التفكير 

البالغة  الأهمّية  والفّعالة  الجاذبة  المعّلم 

عند  التفوق  تحقيق  على  الم�ساعدة  في 

والإلفة  ال��ود  لعالقة  لما  نظرًا  ما  طالب 

اإيجابي في  اأثر  والطالب من  المعلم  بين 

الو�سول اإلى الأهداف المرجوة«. 

وت�سّدد على اأهمية التن�سيق بين الأهل 

م�ستركة  خطة  وف��ق  للعمل  وال��م��در���س��ة، 

يكون الأهل فيها على دراية تاّمة بالبرامج 

والتي  لولدهم،  تقّدم  التي  والأن�سطة 

في  وتتابع  ا�ستكمال  لها  يكون  قد 

المنزل. 

*التفّوق ل ينمو بدون روؤية تربوية
ي���رى م��دي��ر ث��ان��وّي��ة ال��م��ه��دي | - 

»اأّن  �سمعوني  ه�سام  الأ���س��ت��اذ  ال��ح��دث، 

تحتاج  رّبانية،  وِنعمة  موهبة  هو  التفوق 

للكثير من الم�ساعدة والم�ساندة حتى تثمر 

هذا  في  المدر�سة  دور  وح��ول  وت�ستمر«. 

الكبير  الدور  على  �سمعوني  يوؤكد  ال�سياق 

فالمدر�سة  التفوق،  مو�سوع  في  للمدر�سة 

التمّيز عند  تنّمي ح�ّس  لأنها  الأ�سا�س  هي 

والخطط،  ال��ب��رام��ج  خ��الل  م��ن  الطالب 

ال�سليم  التعاطي  على  الأهل  ت�ساعد  وهي 

وال�سحيح مع اأبنائهم لجهة ال�ستفادة من 

اأوقاِتهم وتم�سيِتها بالطريقة المنا�سبة.

التمّيز  اأو  »ال��ت��ف��وق  �سمعوني  ويتابع 

العملّية  ِل�سير  نتيجة طبيعّية  هو  الدرا�سي 

التعليمّية والتعّلمية للطالب«. 

برامج   | المهدي  م��دار���س  وت�سع 

االأ�شتاذ ه�شام �شمعوني

تربية
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الآف���اق  لهم  وتفتح  للمتفوقين،  خا�سة 

م�ساركات  ت�سهيل  خ��الل  م��ن  ال��وا���س��ع��ة 

باقي  مع  م�سابقات  في  المميزين  طالبها 

دولّية.  م�سابقات  في  حتى  اأو  المدار�س 

وي�سير مدير ثانوّية المهدي | - الحدث 

ر�سا  رائ��ف  مهدي  الطالب  م�ساركة  اإل��ى 

الجمهورية  في  الريا�سيات  اأولمبياد  في 

الإ�سالمية في اإيران.

*الأهل والتفوق
 »ال���ت���ف���وق ال���درا����س���ي ل��ف��اط��م��ة في 

بل  لحظة،  وليد  لي�س  الثانوية  المرحلة 

�سنوات  عمرهما  ومثابرة  جهد  نتيجة  هو 

ربما تمتد على طول عمرها« بهذه العبارة 

عند  التفوق  تجربة  فاطمة  والدة  تلّخ�س 

ابنتها فت�ستذكر مواقف عا�ستها معها منذ 

ال�سغر، ففاطمة كانت تهوى العلم والتعّلم 

حتى ما قبل دخولها اإلى المدر�سة.

المراحل  »منذ  فاطمة:  وال��دة  وتقول 

من  العديد  في  �ساَرَكْت  الأول��ى  التعليمية 

وكانت  والتعليمّية  الدينّية  الم�سابقات 

دائمًا تح�سد المراتب الأولى. لم نفر�س 

كانت  ه��ي  اإّن��م��ا  متفّوقة  تكون  اأن  عليها 

ت�سعى لتحتّل المرتبة الأولى بين اأقرانها«.

وننّميه  التفوق  حّب  نزرع  *كيف 
في نفو�ص اأبنائنا؟

الإدارة  ف��ي  الخ��ت�����س��ا���س��ي��ة  ت��ج��ي��ب 

ال��ت��رب��وّي��ة ع��ن ه���ذا ال�����س��وؤال م��ن خ��الل 

الخطوات التالية:

1 - اأْن نوؤمن جميعًا اأن لكل منا الإمكانيات 
والقدرات التي من �ساأنها اأن تجعل مّنا 

متفوقين في يوم من الأيام.

التربوية  م�سوؤوليتهم  الأه��ل  يعي  اأْن   -  2

اتجاه اأبنائهم بالبحث عن نقاط القوة 

في مواهبهم واإمكانياتهم والعمل على 

تنميتها واحت�سانها.

اأطفاًل  والأهل  المعلمون  يقارن  اأْن ل   -  3
خا�سّيُته  فلكٍل  ب��اآخ��ري��ن،  اأف����رادًا  اأو 

وتميُّزه.

التحفيز  اأن  والمربون  يعلم الهل  اأْن   -  4
التفوق  اإب����راز  ف��ي  اأ���س��ا���س��ي��ة  عملية 

والحفاظ عليه.

التربوية  اأْن يعمل الأهل والموؤ�س�سات   - 5
وال��ط��الب  الأولد  بيئة  اإغ��ن��اء  ع��ل��ى 

بالو�سائل والأدوات التي من �ساأنها اأن 

ت�ساعد على تحقيق التفوق. 

6 - اأْن ن�ساعد اأبناءنا على و�سع الأهداف 
الوهم  ع��ن  البعيدة  للتحقق  القابلة 

والخيال .

7 - اأْن نحر�س على اأن تكون مادة التفوق 
اأمرًا محمودًا بعيدًا عن التهور والعبث 

والفو�سى، كما ي�سور لنا بع�س و�سائل 

ر�سول  ق��ال  الم�سوؤولة.  غير  الإع���الم 

73اهلل P: » قيمة المرء ما يح�سنه«.
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ن�صرين اإدري�ص قازان

ال�����س��ام��ت..  ال��م��ج��اه��د  ال�سهيد  ه��و 

والقائد المجهول..

اأحٌد لن يعرف من يكون..

��ان اأك��ث��ر م��ن يعلم  ك���ان ال��ح��اج ح�����سّ

له  وكيف  يالحقه،  الإ�سرائيلي  العدو  اأّن 

علي  البكر  ول��ده  ا�ست�سهد  وقد  ين�سى  اأن 

 2006 العام  من  تموز  ح��رب  في  الر�سا 

ي��درك جيدًا التطور  ج��ّراء ذل��ك؟! وك��ان 

خالله  م��ن  ي�ستطيع  ال���ذي  التكنولوجي 

ذلك  يمنعه  ولم  مكانه،  ت�سخي�س  العدو 

ب�سيارة  اأو  ب�سيارته  وح��ي��دًا  التنّقل  م��ن 

وجهته  اإل���ى  ي�سل  اأن  فالمهم  الأج����رة، 

اأّما وجهته ال�ستراتيجية فقد كان  الآنية، 

و�سعها منذ ما قبل العام 1982، ال�سهادة 

في �سبيل اهلل..

*من اأين نبداأ؟
هو  اللقي�س  ح�سان  ال��ح��اج  يكون  اأن 

اأو ل  الجرائد  ُكتب عنه في �سفحات  كما 
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لت�ستقر في م�سقط راأ�سها بعلبك،  العائلة 

وليكمل درا�سته في الجامعة الأميركية في 

مجموعة  اإل��ى  تعّرفه  بدء  بموازاة  بيروت 

اأواخ��ر  والمجاهد  الموؤمن  ال�سباب  م��ن 

ال�سبعينيات..

يتحّلون  الذي  اأولئك  عادة  غير  وعلى 

ح�سان  الحاج  تمّيز  بحت،  علمي  بذكاء 

فريدة  ونباهٍة  وعاطفي  اجتماعي  بذكاء 

وفرا�سٍة اخت�سرت عليه الكثير في تعامله 

مع النا�س. كل ذلك خّوله تكوين �سداقات 

ومعارف قوية داخل لبنان وخارجه، حافظ 

جنازته  عن  يتغّيْب  فلم  ل�سنوات،  عليها 

هذه  عن  ارتحلوا  الذين  الأ�سدقاء  �سوى 

الدنيا، وُكثر هم الذين َقِدموا من الخارج 

للم�ساركة في رحيل هذا »الفريد من نوعه« 

طالما  ال��ذي  فالوفاء  اأحدهم..  عّبر  كما 

عامل به الآخرين، كان مدر�سًة بحّق، تعّلم 

الإن�سان  يمنع  اأن  يجب  ل  اأنه  رفاقه  منها 

اأي �سيء عن مواكبته للحياة الجتماعية، 

واأ�سدقائه.  اأهله  اإل��ى  المرء  يركن  حيث 

ن�سجها  التي  ال�سداقة  منظومة  وكانت 

المجاهد  ت�سم  متنوعة  ح�سان  ال��ح��اج 

وال��ق��ائ��د، وال��ب��ائ��ع وال��ت��اج��ر، م��ا عك�س 

ال�سمولية التي امتازت بها �سخ�سيته.

*ويكبيديا تكنولوجية
بدايات  مع  القيادية  �سخ�سيته  برزت 

ما  هو  الأه��م  بل  المهم،  لي�س هذا  يكون، 

والجهادّية  ال�سخ�سّية  حياته  ف��ي  كتبه 

يبداأ  اأي��ن  م��ن  ال��م��رء  يتحيَّر  �سطوٍر  م��ن 

رئي�س  عنه  قال  الذي  فالرجل  بقراءتها!  

جهاز المو�ساد ال�سابق »مئير داغان« اإنه: 

يمتلك  اهلل  حزب  بجعل  الرئي�س  ال�سبب 

90 % من الدول،  قوة ع�سكرية ل تملكها 

الت�سّدي  منظومة  بناِء  على  عمل  اإن��ه  اأو 

عام  مغنية  ع��م��اد  ال��ح��اج  م��ع  وال�سمود 

الع�سكرّية  الم�ستريات  اإنه رجل  اأو   ،2006
والتكنولوجّية لحزب اهلل، ل يزيد كل هذا 

برفَعة  َمن حوله  اأ�سر  كاإن�سان  اأهمّيته  في 

اأخالقه، و�سمّو نف�سه. كان م�سداقًا فريدًا 

حدٍّ  على  المجتمع  وفي  المجاهدين،  بين 

�سواء..

امتلكه  الذي  الثمين  كنزه  هو  الحّب، 

بالتعب..  محفوفًا  كان  الذي  عمره  طوال 

تعٌب لم يترك بارقة على ُمحياه يومًا، فمن 

كل  من  يتمّلى  و�سكينة،  بهدوء  يعي�س  َيَره 

نف�ُس  اأن��ه  باله  في  يخطر  ل  حوله،  �سيء 

ينوء  قد  عمٌل  عاتقه  على  الُملقى  الرجل 

بحمِله غيره من الرجال..

*دائمًا مع الأهل والأ�صدقاء
الحاج ح�سان، الذي لم ُيعرف له ا�سم 

التنظيمية  رتبته  ُتعرف  وبالكاد  جهادي، 

بحبوحة  في  حياته  عا�س  المقّربين،  بين 

اأقربائه  من  وع��دد  وال��ده  ك��ان  اإذ  وي�سٍر، 

يعملون في التجارة في اأفريقيا، وقد ق�سى 

تعود  اأن  قبل  هناك،  طفولته  من  ق�سطًا 
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كان  اإذ   ،1982 العام  في  الجهادي  عمله 

الّلغتان  �ساعدته  وقد  اأترابه  بين  متفوقًا 

على  اأتقنهما  اللتان  والإنكليزية  الفار�سية 

للثقافة  ال�سديد  تعّط�سه  اأم��ام  اآف��اٍق  فتح 

في  وخ�سو�سًا  وال��م��ع��رف��ة،  والمطالعة 

بناء  على  فعمل  التكنولوجّية،  ال�����س��وؤون 

نقطة  اإل��ى  و�سل  حتى  وتطويرها،  نف�سه 

التكنولوجية  ب�«الويكيبيديا  معها  ف  ُو�سِ

الع�سكرية« بين من يعرفه، اإذ �سار بمقدوره 

مناق�سة اأي تف�سيل من التفا�سيل الدقيقة 

جدًا في اأي �سالح من دون ال�ستعانة باأي 

يّطلع  فما  ورق،  من  اأق�سو�سة  اأو  كتاٍب 

عليه ُيطبع في ذاكرته، فال ي�سدُر كتاب اأو 

مجلة تهتم بهذا ال�ساأن اإل ويكون الطالع 

عليها �سمن ُرزمة اأولوّياته..

*قائد يجاهد ب�صمت
بعد  م��ا  واإل���ى  عن�سرًا  ك��ان  اأن  منذ 

القيادة، لم يتغير �سيء في الحاج ح�ّسان 

�سوى تبلور �سخ�سيته ون�سوجها، فهو ذلك 

المتوا�سع الب�سيط، الذي ل يفتاأ يبادر اإلى 

التوا�سل مع الآخرين لي�ساأل عن اأحوالهم، 

القائد  وه��و  ويتفقدهم،  �سوؤونهم  ويتابع 

الذي يطهو الطعام لالأفراد العاملين معه، 

ال�سحون  ويغ�سل  ويخدمهم  وي�ساعدهم 

لي�ساعدهم  م�ساكلهم  في  ويدقق  عنهم، 

اأن  لن�سغالته  يومًا  ي�سمح  لم  حلها.  في 

تمنعه من ح�سور در�س ثقافي اأ�سبوعي، اأو 

مجل�س عزاٍء، اأو زيارة اجتماعية، اأو تفّقد 

مري�س.. وهو القائد الذي لم يكن يقبل اأن 

يرافقه اأحد لأنه لم يَر نف�سه اإل مجاهدًا 

على  بتنقالته  فاعتمد  الم�سيرة،  هذه  في 

اأن  ي��دري  وك��ان  فح�سب،  الأمنية  حذاقته 

محدق،  خطٌر  الخلوي  للهاتف  ا�ستعماله 

هذا  يكن  ولم  فقط،  �سخ�سه  على  ولكن 

ليمنعه من مواكبة عمله الذي كان يدور به 

في اأقطار العالم.

عمره  اأيام  ق�سى  وبيروت  البقاع  بين 

عا�س  عليه.  ُيغَبط  ك��ان  م��ف��رط،  ب��ه��دوء 

يحّل  تعقيد،  دون  وم��ن  ب�سال�سة  حياته 

م�ساكل من حوله باأقل خ�سائر ممكنة. لم 

اأن  الأي��ام  من  ي��وم  في  م�سكلة  لأي  يترك 

ت�ستفّزه، اأو اأْن تك�سر �سمته، وكان اأق�سى 

ما يمكن اأن يرّد به على من ينتقده هو تلك 

البت�سامة المحّببة التي لم تفُتر يومًا على 

�سفتيه..

*كالقطب من الّرحى
وكما مع اأ�سدقائه ورفاقه المجاهدين، 

كان مع اأهله وفي المجتمع، هو القطُب من 

الرحى، بيته يكاد يكون بيتًا للنا�س جميعًا، 

تراُه يحمل هّم الجميع، هو الذي لم يترك 

يومًا للهّم اأن يكدر عليه �سفو عي�سه الذي 

وال�سكينة  الطماأنينة  تلك  من  ا�سطفاه 

التي تجّلت على �سفحات وجهه.

اأحدهم  ح�سان  ال��ح��اج  يلمح  عندما 

منه.  مبادرة  ينتظر  ول  بال�سالم،  يبادره 

بابت�سامة  ال�سخ�س  م��ن  ي��ق��ت��رب  ت����راُه 

ويح�سُن  ي�سّلم  ممّيزة،  وحفاوة  عري�سة 

حتى  واه��ت��م��ام،  بمحبة  في�سعره  الآخ���ر 

ل�سبعة  ف��الأب  معارفه.  من  لي�س  كان  واإن 

مع  يتعامل  كان   - ولدان  له  توفي   - اأولد 
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َمْن حوله ِمْن منطلق الأبوة التي عامل بها 

في  وحنونًا  وحري�سًا  محبًا  فكان  اأولده، 

تعامله.

*»خذ حتى تر�صى«
البكر  ابنه  ا�ست�سهد   2006 تموز  في 

الم�ستهدف بذلك،  الر�سا، وكان هو  علي 

طّيات  ف��ي  ولح  ك��ث��ي��رًا،  ب��ول��ده  فافتخر 

منه  ي�ست�سفه  ل��م  لل�سهادة  ���س��وٌق  حديثه 

توفيت  ذلك  من  �سنة  بعد  المقربون.  اإّل 

ابنته اآية ولها من العمر 16 عامًا. تزامن 

ذلك مع رحيل والده ووالدته، فلم تك�سره 

�سخ�سه،  في  ُعمقًا  عك�ست  بل  ال��رزاي��ا، 

كتب  منزله  في  جميعًا  لهم  �سورة  وو�سع 

عليها: »خذ حتى تر�سى«، وبهذا الت�سليم 

كان الحاج ح�سان يواجه الحياة ونوائبها.

اأي ت�سرف ي�سي  لم ي�سدر عنه يومًا 

فوجئ  ولهذا  اهلل،  ح��زب  في  بم�سوؤوليته 

بعلبك  في  وخ�سو�سًا  ب�سهادته،  النا�س 

كما  اإّل  يومًا  يظهر  لم  فهو  يقطن،  حيث 

ع��رف��وه م��ن��ذ زم���ن ب��ع��ي��د، ذل���ك ال��رج��ل 

الذي  الكريم،  الم�سياف  بتعامله  الأنيق 

كانت له وجاهة بين النا�س والمهتم باأدق 

وح�سبه  معهم،  العالقة  وّد  في  التفا�سيل 

اأنه كان الحاج ح�سان، ل غير..

ال���م���ج���اه���د ال�������س���ام���ت، وال���ق���ائ���د 

ذلك  ولي�س  غيلًة..  ا�ست�سهد  المجهول.. 

غريبًا، فهو قال قبل �سنة: »اإذا كان الجهاد 

اأوليائه، فال�سهادة  بابًا فتحه اهلل لخا�سة 

ة اأوليائه..«. ة خا�سّ باب فتحه اهلل لخا�سّ

وبعد رحيله، ترك الكثير من عالمات 

ال�ستفهام حول �سخ�سه داخل حزب اهلل، 

وفي العالم على حّد �سواء، َمْن يكون؟ وما 

هو المن�سُب الذي �سغله في حزب اهلل؟

التي  ال��درو���س  اآخ��ر  �سّريته  تكون  لن 

نتعلم منها في هذه الم�سيرة التي ل تميط 

الّلثام عن وجوه عظمائها اإّل ال�سهادة.
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الرجيم،  ال�سيطان  م��ن  ب��اهلل  اأع���وذ 

{َق��اِت��ُل��وُه��ْم  حيم  الرَّ حمن  الرَّ اهلل  ب�سم 

)14 )التوبة:  ِباأَْيِديُكْم...}  اهلل  ْبُهُم  ُيَعذِّ

�سدق اهلل العليِّ العظيم.

���الم ع��ل��ي��ك��م اأي���ه���ا ال��م��ج��اه��دون  ال�������شَّ

الم  ال�شَّ الثغور،  في  المرابطون  االأب��ط��ال 

يا  ح��ي��در،  ليوث  ي��ا  الفر�شان،  اأي��ه��ا  عليكم 

بال�سبر  اأو�سيكم   ،Q الح�شين  اأن�شار 

يا اأن�سار الح�سين Q، اأو�سيكم بال�سبر 

الم�سيرة،  على  والحفاظ  ال��ب��الءات،  على 

الذي  الأ�سيل،  المحمدّي  النهج  هذا  وعلى 

اأجل  من  لدينا  ما  بكلِّ  ن�سّحي  اأن  عّلمنا 

اإعالء كلمة الحق في وجه �سلطاٍن جائر. 

ال�شعيف:  الغا�شب  ن��ا  ع��دوِّ اإل��ى  اأّم���ا 

الموعود  اليوم  اأّن  اعلموا  اهلل،  اأع��داء  يا 

بف�سل  وهو  محالة،  ل  قادم  وبينكم  بيننا 

ل اإله اإلَّ اهلل، محمٌد ر�سول اهلل، وعليٌّ ولّي 

اهلل، محتوٌم اإن �ساء اهلل باإبادتكم من هذا 

الوجود، واهلل نا�سرنا اإن �ساء اهلل.

اأب�����ي ال���ع���زي���ز: ي��ا ���س��اح��ب القلب  اإل�����ى 

اأّن��ك  افتخر  ووال���دي،  �سديقي  يا  الحنون، 

قّدمت �سهيدًا، وتذّكر �سيدنا ومولنا ومقتدانا 

علّيًا  ق��ّدم  عندما   ،Q الح�سين  الإم���ام 

لديه  ما  كلَّ  ]و[  نف�سه  وقّدم   ،Q الأكبر 

دي��ن اهلل،  ون�سر  الإ���س��الح،  اأج��ل طلب  م��ن 

اهلل  �ساء  ف��اإن  تحزن  ول  المظلوم.  ون�سرة 

، وفاطمة،  ملتقانا في الجنة مع محمٍد، وعليٍّ

والح�سن، والح�سين، والعّبا�س R. واأرجو 

م علّي وتر�سى عّني. اأن ت�سامحني وتترحَّ

اأّيتها  ية:  الم�شحِّ الحنونة  اأمي  واإل��ى 

زينبية،  فاطمية  كوني  قلبي،  على  الغالية 

ول تحزني، فاإّن عر�س ال�سهادة ينتظرني، 

الدنيا،  ف��ي  كله  ال��ع��ال��م  اأم���ام  واف��ت��خ��ري 

 R والمالئكة واأهل ال�سماء واأهل البيت

ف��ي الآخ����رة، اأّن���ِك ق��ّدم��ِت ول���دِك، وفلذة 

كبدِك لن�سرة �سيد ال�سهداء اأبي عبد اهلل 

دوم��ًا  اأي��ام��ي،  زه��رة  ي��ا   .Q الح�سين 

بحقِّ  الأم  دع��اء  لأنَّ  بدعائك،  اذكريني 

ولدها م�ستجاب، وترّحمي علّي و�سامحيني، 

والملتقى في الجنة اإن �ساء اهلل. 

ال��ع��زي��زة: كان  واإل���ى زوج��ت��ي وحبيبتي 

م�سوؤولية  ع��بء  فتحّملِت  يناديني،  الجهاد 

الأولد وحدِك، و�سّحيِت بوقِتِك ونف�ِسِك من 

الم�سامحة  منِك  اأرجو  لِك.  ف�سكرًا  اأجلهم، 

وحافظي  بالدعاء،  تن�سيني  ول  حبيبتي،  يا 

لأّن��ِك  حري�سًا؛  اأو�سي  ل  واأن��ا  الأولد،  على 

حري�سة، فاأنِت اأهل الأمانة، واذكريني دائمًا 

بالدعاء وال�سالة، فاأنِت الموؤمنة ال�سابرة، 

من وصية شهيد الدفاع عن المقدسات
ربيع محمود فارس )السيد محسن( )*(
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وا�سبري على الم�ساب، فاإن �ساء اهلل ملتقانا 

في الجنة مع اأهل بيت النبوة اإن �ساء اهلل. 

يا  وك��ري��م:  محمود  االأع����زاء  اأوالدي 

ولكن  كثيرًا  اأو�سيك  اأن  اأري��د  ل  محمود 

اأنت رجل البيت من بعدي يا ولدي العزيز، 

حنونًا  وك��ن  واأّم���ك،  اأخيك  على  فحافظ 

ور�سا  اهلل  ر�سى  تن�َس  ول  ُبنّي،  يا  معهما 

اأّمك، والُم�سّي  ى  بِر�سَ اأو�سيك  الوالدين. 

على هذا النهج في �سبيل اهلل، ف�سامحني 

يا بني، واذكرني دائمًا بالدعاء، واذكرني 

دائمًا وافتخر اأّن اأباك �سهيٌد، والملتقى اإن 

واأهل  ال�سهداء وال�سالحين،  �ساء اهلل مع 

بيت النبوة R في الجنة. 

يتك »كريمًا« لكرم  اإلى كريم: قد �سمَّ

اأخ��اك  فاح�سن  قلبك،  ولطافة  وج��ه��ك 

ك، وكن مطيعًا لهما، وقبلهما هلل )عّز  واأمَّ

وجّل(، و�سامحني يا بني.

واإل����ى اأح��ّب��ائ��ي واإخ���وت���ي، اإل���ى اإخ��وت��ي 

االأع���ّزاء االأج���اّلء: اإل��ى ب��الل، وذو الفقار، 

واأخواتي،  اإخوتي  اإلى  البنات،  اأخواتي  اإلى 

باأن  اأو�سيكم  مفيد:  باخت�سار  لكم  اأق��ول 

 P النبّي  بها  ب��داأ  التي  الم�سيرة  تكملوا 

واأهل بيته R، ول تغّركم الدنيا وما فيها 

فاإّنها  اهلل  بتقوى  واعملوا  ممر،  دار  فاإّنها 

الطريق الآمن اإلى لقاء اهلل )تعالى وعال(. 

اإل���ى ك��ّل م��ن ع��رف��ن��ي، اإل���ى االأق����ارب، 

واالأح��ّب��ة، وال��رف��اق، وك��لِّ من عرفني في 

واأق��ول  يكم  و�سِ
ُ
اأ ال�شغيرة:  الدنيا  ه��ذه 

لكم: اّتقوا اهلل وابتعدوا عن محارم اهلل.

المع�سومين  الأو�سياء  على  الم  ال�سَّ

الم على القائم  من بني فاطمة وعلّي، ال�سَّ

الم عذرًا منك يا  من اآل محمٍد. وبعد ال�سَّ

حال  مولي  يا  الزمان،  �ساحب  يا  مولي 

هو  ه��ذا  ورحيلي  ال��رح��ي��ل،  وبينك  بيني 

وعليها  )عليَك  فاطمة  لجّدتك  ا�ستياقي 

اأّني  الجهاد هو  اإلى  بي  اأتى  وما  ال�سالم( 

اأرقامي،  َك  حبِّ في  �ساعت  رقمًا  راأي��ت��َك 

معكم  معكم  يح�سرني  اأن  اهلل  ف��اأ���س��األ 

عليكم  ��الم  وال�����سَّ غ��ي��رك��م،  م��ع  ل  معكم 

من  فاأرجو  وبركاته.  اهلل  ورحمة  �سادتي 

ال�سغيرة  الدنيا  هذه  في  عرفني  من  كلِّ 

اأقاربي، واأهلي، واأ�سحابي، واأحبابي،  من 

ورف��اق  ورف��اق��ي،  واأ�سدقائي،  وجيراني، 

دربي، اأن ي�سامحوني ويدعو لي.

محمود  ربيع  اهلل  اإل��ى  الفقير  العبد 

محمد ر�سيد فار�س، )ال�سيد مح�سن(.

)*( ا�ست�سهد بتاريخ 2013/1/30 دفاعًا عن المقّد�سات. و�سية ب�سوت ال�سهيد.

الهوام�ص
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*توجد مفاتيح للحل دائمًا
اأم���ر ���س��روري  ال����وّدي  ال��ت��ع��اط��ي  اإن 

لتحقيق التوا�سل الجّيد بين النا�س، وهذا 

التعاطي يتحّكم به عن�سران:

من  ي�سّكله  ب��م��ا  ال��م��خ��زون  االأول: 

راأ�سمال بيولوجي )اأي العنا�سر 

ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة وال��ج��ي��ن��ي��ة 

مع  والمولودة  الموروثة 

الإن�سان(.

الثاني: العن�سر المكت�سب الذي تلعبه 

ال��ذي  والمحيط  الجتماعية  ال��ع��الق��ات 

ين�ساأ فيه الإن�سان.

دائمًا  يحتاج  �سخ�س  ك��ل  ف��اإن  ل��ذا، 

وتقول  لترّبت على كتفه  اإليه  تمتد  يد  اإلى 

هناك  واإن  بخير،  زال��ت  ل  الأم���ور  اإن  له 

دائمًا مفاتيح للحل، ومن خالل لقائنا مع 

قد  كلمات  لكم  نقدم  الخت�سا�س،  اأه��ل 

اأمور  النظر في كثير من  تجعلكم تعيدون 

حياتكم...

النف�سي  ال���ع���الج  ف���ي  الأخ�����س��ائ��ي��ة 

و�سائل  قّدمت  م�سلماني  ه��دى  والتربوي 

مفاتيح لحل 
المشاكل
اإعداد: اإ�صراء بحمد

األ ت�صعر اأحيانًا اأّنك تقف عاجزًا 

تعرف  اأن  تحب  األ  ما؟  م�صكلة  اأم��ام 

اأ�صباب عجزك وتحاول الو�صول اإلى 

هناك  اأن  الراأي  توافقني  هل  الحّل؟ 

مهارة ما بداخلنا ن�صتطيع لو طّورناها 

اأن ن�صل لحّل كّل ما يواجهنا؟ األ يجب 

المهارة  ه��ذه  تقنّيات  عن  نبحث  اأن 

الوقت  يتداركنا  اأن  قبل  ونتعّلمها، 

ونحن نتقّلب بين م�صكلة واأخرى؟

مهارات

80



التي  الأزم���ات  ت��ج��اوز  ف��ي  ت�ساعد  عملية 

»معرفة  ب�  تبداأ  والتي  الإن�سان  تواجه  قد 

اأو  محّيرًا  اأم��رًا  تكون  قد  التي  الم�سكلة«، 

موقفًا غام�سًا ي�ستدعي الحّل والفهم.

فيق�سد  الم�سكالت«  »ح��ل  مفهوم  اأم��ا 

مجموع  التربوية،  الأخ�سائية  وبح�سب  به، 

خالل  من  الفرد  بها  يقوم  التي  العمليات 

ا�ستخدام المعلومات والمعارف التي �سبق له 

تعّلمها، والمهارات التي اكت�سبها ليتغلب على 

موقف ما وي�سيطر عليه، للو�سول اإلى حل.

*اأ�صا�ص ال�صخ�صية ال�صوّية
»اإن  م�سلماني:  الأخ�����س��ائ��ي��ة  ق��ال��ت 

بين  عالقة  اأي  نجاح  ف��ي  الأه���م  العامل 

اأو مكان  الأ����س���رة،  ف��ي  ���س��واء  الأف�����راد، 

هو  الأ�سخا�س،  يجمع  مكان  اأي  اأو  العمل 

النف�س  معادلة  �سمن  النف�سي،  العامل 

بناء  نحو  بنا  تنطلق  وهي  الحياة.  مقابل 

بالأ�سرة،  وتبداأ  �سوّية،  اإن�سانّية  عالقات 

بما تحتويه من اأم واأب واأولد، ون�سيج من 

التفاوت العمري والنمو الج�سدي والنف�سي 

ال����ذي ي��وؤ���س�����س ل��ل�����س��خ�����س��ّي��ة ال��را���س��دة 

على  ق����ادرة  ل��ت��ك��ون  ويهيئها  وال�����س��وّي��ة، 

ديناميكية  بطريقة  الم�سكالت  مواجهة 

عملي،  ف��ي  خ��الل خبرتي  وم��ن  وب��ّن��اءة. 

النف�سي  والإر�ساد  العالج  ق�سم  كم�سوؤولة 

اأكثر  اأن  اأرى  المجال،  هذا  في  والتربوي 

التربية  لأن  التربية،  اأ�سا�سها  الم�سكالت 

كثير  ال�سوية.  ال�سخ�سية  اأ�سا�س  ال�سليمة 

قدرة  يمتلكون  اأنهم  يعتقدون  النا�س  من 

موجود  ه��ذا  هل  لكن  ال�سليم،  التوا�سل 

لأبنائهم؟  الأه��ل  ي�ستمع  فعاًل  هل  فعاًل؟ 

منا�سبة  حلول  اإل��ى  معهم  يتو�سلون  وه��ل 

لم�ساكلهم؟

اإن ا�ستماع الأهل للولد، وتاأمين الغذاء 

نف�سّية  راحة  يعطيه  له،  ال��الزم  العاطفي 

و�سخ�سّية متزنة، فاإذا اعتاد الطفل داخل 

والبوح  الغ�سب  عن  التعبير  على  المنزل 

هادئًا  �سخ�سًا  ي�سبح  ذات��ه،  بمكنونات 

ي�ستطيع اإذا ما واجه م�سكلة، اأن يبادر اإلى 

ي�سبط  وبالتالي،  وال�ستماع،  الإن�سات 

معترك  في  الخو�س  وي�ستطيع  م�ساعره، 

الحياة«.

*مهارة حل الم�صكلة؟
اإن مه���ارة ح���ّل الم�سكل���ة ق���د تك���ون 

مجموع���ة مفاتيح تقّلل من ح���ّدة الم�سكلة 

وت�ساه���م في حّلها ب�س���كل اأ�سرع، كما تقّلل 

إن استماع األهل للولد 
وتأمني الغذاء العاطفي 

الالزم له يعطيه راحة نفسّية 
وشخصّية متزنة

االأخ�شائية هدى م�شلماني
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اسأل نفسك: ما هو أسوأ 
شيء ميكن حدوثه يف 
بداية حدوث املشكلة، 

عندها ستضع املشكلة يف 
حجمها الطبيعي

م���ن الم�ساعفات والآثار ال�سلبّية لها. اإنها 

القدرة عل���ى الإحاطة بالم�سكلة من جميع 

جوانبه���ا، اأ�سبابه���ا، نتائجه���ا، وبالتال���ي 

الو�سول اإلى حل منا�سب لها.

�سخ�سية  ف��ي  م���وج���ودة  ت��ك��ون  وق���د 

نف�سه  تروي�س  اإل��ى  يعمد  اأن��ه  اأو  الإن�سان 

المهارة  ه��ذه  يمتلك  ل  ك��ان  واإذا  عليها. 

ورجاحة  خبرة  ذوي  اأ�سخا�س  اإل��ى  يلجاأ 

الم�سكلة،  ح���ل  ف���ي  ل��م�����س��اع��دت��ه  ف��ك��ر، 

كالمعالج النف�سي اأو اأحد اأفراد الأ�سرة اأو 

�سديق معّين موثوق.

*خطوات التفكير بالم�صكلة؟
تبداأ خطوات التفكير بالم�سكلة بالآتي:

1 - تحديد الم�سكلة وو�سفها بدقة.
�سكل  على  و�سياغتها  حدودها  ر�سم   -  2
�سوؤال )ما هي الم�سكلة بالتحديد؟(، 

)ماذا اأعرف عن الم�سكلة؟(.

الحلول  ه��ي  )م���ا  ال��ح��ل��ول  اق���ت���راح   -  3
الممكنة لهذه الم�سكلة؟(.

حيث  من  الحّل  قبول  معايير  تحديد   -  4
المادية  التكلفة  اأو  التنفيذ  اإمكانية 

العواقب  ه��ي  )م��ا  الزمنّية  وال��ف��ت��رة 

الممكنة؟(.

5 - والخطوة الأخيرة هي اختيار الحلول 
المالئمة ورف�س الحلول الخاطئة )ما 

هي اأف�سل الحلول الممكنة؟(.

ب���ه���ذه ال���خ���ط���وات ن��ب��ن��ي ف���ك���رة عن 

ونحدد  الأق���الم  روؤو����س  ن�سع  الم�سكلة، 

وما  لنا  بالن�سبة  المهم  ن��رى  الخيارات، 

تبعًا  ي��ع��ود  ه���ذا  وك���ل  ل�سالحنا.  ي��ك��ون 

ل�سخ�سّية كل فرد.

*تقنيات مهارة حّل الم�صكلة؟
ب�سكل  مرتبط  م�سكلة  اأي  تقّبل  اإّن   -  1
وفكرة  الدينّية  ال��ف��رد  بعقيدة  كبير 

الأجر والثواب. وهذا اأول ما يجب اأن 

اأي  مع  التعامل  نبداأ  عندما  فيه  نفّكر 

م�سكلة، فنعترف بها ونتقّبل وقوعها.

2 - ا�ساأل نف�سك: ما هو اأ�سواأ �سيء يمكن 
الم�سكلة؟  ب��داي��ة ح��دوث  ف��ي  ح��دوث��ه 

حجمها  في  الم�سكلة  �ست�سع  عندها 

الطبيعي.

لالآخرين.  ال�ستماع  تقنية  اعتمد   -  3
عّود نف�سك اأن ت�ستمع اإلى وجهة نظر 
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الجميع حتى َمن يخالفك الراأي.

4 - تمّرن على �سبط النفعال، من خالل 
ي�ساعد  ذل��ك  ف��اإن  العميق؟  التنف�س 

على تغيير الدم في الدماغ والح�سول 

على هدوء تام لالأع�ساب.

5 -  تعامل مع طرف النزاع كما لو اأنه على 
حق، واعتمد اللهجة الهادئة وال�سوت 

النفعال  حالة  في  خا�سة  المنخف�س 

والغ�سب.

6 - عندما ينتهي الطرف الآخر من نوبة 
راأيه  وخذ  بهدوء،  معه  تكّلم  الغ�سب، 

الحل  اإل��ى  ت�سل  حتى  العتبار  بعين 

المنا�سب.

تثق  اأ�سخا�س  من  الم�ساعدة،  اأطلب   -  7
حالت  في  فعلوه  وعما  بن�سيحتهم، 

معك  لي�ساهموا  لحالتك  م�سابهة 

ي�سعرك  ه��ذا  ف��اإن  الم�سكلة،  حل  في 

بالرتياح نف�سيًا.

8 - فّتت الم�سكلة اإلى اأجزاء �سغيرة لتقّلل 
الذهني  والرتباك  النف�سي  القلق  من 

الذي ت�سببه وانظر اإليها بو�سوح: حّدد 

والم�سكالت  لها  الرئي�سّية  المكونات 

تحّل  فقد  اإليها،  اأدت  التي  ال�سغيرة 

الم�سكلة بالكامل عبر حل الم�سكالت 

ال�سغيرة التي تتقاطع معها.

اهلل  اأن  ت��ت��ذك��ر  اأن  ع��ل��ي��ك  دائ���م���ًا،   -  9
يختبرنا، ول بد هنالك جوانب م�سيئة 

في كل م�سكلة، فربما كانت تنبيهًا لنا، 

الإيجابية  الجوانب  عن  البحث  ف��اإن 

النف�سية  اآث��اره��ا  م��ن  يقلل  للم�سكلة 

الم�سكلة  ن���رى  ويجعلنا  ال�����س��ل��ب��ي��ة، 

كفر�سة للتح�سين.

اأكثر من  اإلى  اأن ت�سل  واأخيرًا، حاول 

حل، فما قد يبدو حاًل مثاليًا نظريًا يمكن 

اأن يخفق عند التطبيق العملي، لذا حاول 

اأن توجد مجموعة من الحلول...

*كيف ننتقي الحل الأف�صل؟
ع��ل��ى طبيعة  ي��ع��ت��م��د  ال��م�����س��ك��ل��ة  ح���ّل 

الم�سكلة نف�سها اأوًل، واختيار الأف�سل يعود 

للفرد و�سخ�سيته اإذا ما كانت انهزامية اأو 

مواجهة، ذكرًا اأو اأنثى، وعلينا عدم اتخاذ 

الحّل  نختار  بل  للحلول،  مت�سّرعة  اأحكام 

الحد  يلّبي  وال��ذي  تطّلعاتنا  اإل��ى  الأق��رب 

الأدنى من تفكيرنا.

*نماذج من الم�صكالت المتكّررة
في  نواجهها  التي  الحالت  اأكثر  من   -  1
ال�سيدات:  اإح���دى  تقول  اأن  ال��ع��ي��ادة 

اأنني  مع  ثانية،  ام���راأة  ت��زوج  »زوج��ي 

واإذا  اأ�سايقه،  ول  اهلل  اأخ��اف  83موؤمنة 
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لم يطلب مني كوب الماء اأح�سره له، 

واأقوم بكامل واجباتي اتجاهه واتجاه 

الأولد، لماذا؟«.

تحّملت عبء  اإنك  نقول:  المراأة  لهذه 

هذه  بالزوج.  والهتمام  الأولد  تربية 

الحل  مفتاح  تمتلك  بنظرنا  الزوجة 

عدم  مع  بنف�سها،  تهتم  ب��اأن  المتمثل 

منها  نطلب  عائلتها،  اتجاه  التق�سير 

منها  ُط��ل��ب  ه��ل  نف�سها،  ت��ح��اور  اأن 

التقديمات؟  م��ن  ال��ه��ائ��ل  ال��ك��م  ه��ذا 

ذاتها  تجاه  بتق�سيرها  ت�سعر  وهنا 

الأ�سخا�س  فبع�س  خطاأها  وت�ستدرك 

وي�ست�سلمون  ال��ح��دود  لأبعد  يتفانون 

للم�سكلة...

ت��ع��ان��ي من  ام������راأة  اآخ�����ر:  ن���م���وذج   - 2
���س��وء حياتها  ت��ع��ان��ي م��ن  الك��ت��ئ��اب، 

المواجهة.  ت�ستطيع  ول  ال��زوج��ي��ة، 

الحل  ي��ك��ن  ل��م  اإذا  ل��ه��ا:  ن��ق��ول  ه��ن��ا 

�ستدخل  الم�ساكل  فكل  بالمواجهة، 

اكتئاب  و�ستقعين فري�سة  اإلى ج�سدك 

ال�ست�سالم  ع��دم  يجب  ل��ذا  م��زم��ن، 

الخيارات،  بل يجب تحديد  لالنهيار، 

واختيار الحل المنا�سب من بين جميع 

الأخ��ذ  ث��ّم  وم��ن  ال��م��ت��واف��رة،  الحلول 

بعين العتبار اأهمية ال�سحة. وهناك 

م�ساألة مهمة وهي اأن المناعة النف�سّية 

نف�سّية  اأمرا�س  اإلى  توؤدي  المنخف�سة 

الأمرا�س  وبع�س  مزمنة.  ج�سدية   -

معالجته  يمكن  كال�سرطان  المزمنة 

بالم�ساكل  بالك  فما  نف�سيًا،  عالجًا 

الحياتية اليومية؟

مهارة  اكت�صاب  لت�صهيل  *ن�صائح 
حل الم�صاكل

اأكثر الم�ساكل النف�سية والج�سدية نابع 

ال�سترخاء  وتقنية  والإره���اق.  التوتر  من 

وحّل  ال�سعوبات  لتحمل  توؤهلنا  التي  هي 

الم�سكالت، فبال�سترخاء ينتظم التنف�س، 

وقد ي�ساعد على هذه التقنية الحديث مع 

خاطرنا.  في  يجول  ما  كتابة  اأو  الطبيعة، 

بالتالي،  ون�سبح  ال��ت��وّت��ر  ي��ق��ّل  وع��ن��ده��ا 

قادرين على حّل م�ساكلنا وتقّبلها برحابة 

�سدر.

مهارات
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اأمامك »عجقة« اأوراق، وبجانبك �سا�سة 

الحا�سوب واأرقامها، وما بين راأ�سك وكتفك 

�سماعة الهاتف لتجيب عن ات�ساٍل �سروري، 

واأنت جال�س على كر�سي وظهرك منحٍن اإلى 

الأمام �ساعات طواًل. حالة ل بّد ت�سبب لك 

جوعًا وت�ستدعي منك تناول وجبة �سريعة اأو 

اللجوء اإلى لوح من ال�سوكول... هكذا تكون 

الحالة اأثناء العمل المكتبي.

اأثناء العمل المكتبي كان  ل�سحة جيدة 

هذا التحقيق.

*تجارب مختلفة
تعاني �سمر، وهي محا�سبة تعمل لمدة 8 

�ساعات يوميًا، من اآلم �سديدة في الرقبة. 

ا�ستدعى  ما  الألم  تزايد  الوقت،  مرور  ومع 

زيارتها الطبيب لأخذ العالج المنا�سب.

اإحدى  في  محررة  وتعمل  �سفاء،  فيما 

مقاومة  ت�ستطيع  ل  اأنها  توؤكد  المطبوعات، 

حيث  البطاطا  ورقائق  ال�سريعة  الوجبات 

تتناولها ب�سكل يومي ما اأدى اإلى زيادة وزنها 

10 كغ خالل �سنتين.

اإعداد: نبيلة حمزي

لصحة جيدة في مكتبك
إسعافات أولية
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لإح��دى  �سّر  اأم��ي��ن  وه��و  ب���دوره ح�سن، 

في  احمرار  من  يعاني  اإنه  يقول  ال�سركات، 

من  �ساعات   5 لمدة  عمله  نتيجة  العينين 

اأ�سل 8 �ساعات على �سا�سة الحا�سوب.

الأعرا�س التي تعاني منها �سمر، �سفاء 

العاملين  م��ن  وك��ث��ر  ح�سن  منها  وي��ع��ان��ي 

المكتبيين، حملناها اإلى المخت�سة بالرعاية 

زين  جزيني  فاطمة  الجتماعية  ال�سحية 

الدين، فحدثتنا بالنقاط التالية:

*اأكثر الأعرا�ص �صيوعًا
اأكثر  اأن  اإلى  جزيني  الأخ�سائية  ت�سير 

نتيجة  بالج�سم  واإ�سرارًا  �سيوعًا  الأعرا�س 

ال�ساعات الطويلة في العمل المكتبي هي:

عن  الناتجين  وال��رق��ب��ة  الظهر  اآلم   -  1
الكر�سي  على  ال�سليم  غير  الجلو�س 

اإلى �سا�سة الحا�سوب ما ي�سّبب  والنظر 

ت�سّنجات ع�سلّية.

2 - زيادة في الوزن، و�سببها عادًة الجلو�س 
ال�سّيئة  الغذائّية  وال��ع��ادات  ال��م��ط��ّول، 

المّتبعة طوال يوم العمل.

3 - اإجهاد العينين ب�سبب التحديق المطّول 
في �سا�سة الحا�سوب والكتب اأو الأوراق 

اح��م��رارًا  ي�سبب  اأم��ر  وه��و 

وروؤي���ة  العينين  ف��ي 

مزدوجة.

�ٌص  جلو *
�صليم

اأما لتفادي 

األ��������م ال��ظ��ه��ر 

وال��ذي  والرقبة 

بع�س  ي��وؤدي في 

فتن�سح  بالدي�سك،  الإ�سابة  اإل��ى  الأحيان 

الأخ�سائية جزيني بعدة اأمور:

الكنبة  اأو  الكر�سي  على  الجلو�س  عند   -  1
م�ستقيمًا،  ال��ظ��ه��ر  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب 

وال���رج���الن ع��ل��ى الأر������س وال��ق��دم��ان 

معقودتين وم�سندتين اإلى »طبلية«.

الأمامّية  الجهة  على  الجلو�س  تجّنب   -  2
للمقعد.

تعديل  ُي�سّهل  كر�سيًا متحّركًا  ا�ستخدم   -  3
الحركات  لتفادي  والل��ت��ف��اف  ال��ط��ول 

الملتوية.

العمل  في  الم�ستخدمة  الأ�سياء  �سع   -  4
الأمام  اإلى  تنحني  ل  حتى  منك  قريبة 

اأثناء الجلو�س على الكر�سي.

والرقبة  الكتف  بين  �سماعة  ت�سع  ل   -  5
و�سعها ب�سكل م�ستقيم مع الراأ�س.

*لتعامل �صحي مع الحا�صوب
ي������وؤدي ال��ت��ع��ام��ل غ��ي��ر ال�����س��ح��ي مع 

جزيني،  الأخ�سائية  تقول  كما  الحا�سوب، 

اإلى حالتين:

- االأولى: اآلم الظهر والرقبة.

- والثانية: اإجهاد العينين.

ف����ف����ي ال���ح���ال���ة 

الأول������������ى، ت��ن�����س��ح 

جّزيني  الأخ�سائية 

ب�����اأن ت���ك���ون ���س��ا���س��ة 

ال���ح���ا����س���وب ع��ال��ي��ة 

ننظر  ع��ن��دم��ا  ق��ل��ي��اًل 

يبعد  ف���ه���ذا  اإل���ي���ه���ا، 

الرقبة.  ع��ن  ال�سغط 

وع����دم و���س��ع��ه��ا  على 

إسعافات أولية
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اأمامنا  تكون  اأن  يجب  بل  المكتب،  جانبي 

مبا�سرة.

ال�سا�سة  و�سع  فهي  الثانية،  الحالة  اأما 

وتعديل  العين،  من  �سنتم   50 م�سافة  على 

زاويتها بطريقة تجعل العينين تنظران اإلى 

الأ�سفل قلياًل، وتن�سح ب��سراء نّظارة خا�سة 

للعمل عليها، وتكبير حجم الخط.

*الغذاء ال�صليم في المكتب
المكتبيين  الموظفين  من  العديد  يقع 

ال�سحية  غير  الغذائية  ال��ع��ادات  ف��خ  ف��ي 

للتوتر،  وتعّر�سهم  التركيز  عند  وخ�سو�سًا 

وانطالقًا من �سرورة تناول الطعام لمتابعة 

العمل توجه جزيني الإر�سادات الآتية:

الب�سيطة  ال��وج��ب��ات  بع�س  اإح�����س��ار   -  1
في  والحتفاظ  المنزل،  من  والخفيفة 

درج المكتب بكي�س من الجوز والزبيب 

وحبوب الفاكهة لتناولها عند الحاجة.

2 - عند ال�سعور بالتوتر يجب النهو�س من 
البيئة  فتغيير  قلياًل،  والتجول  المكتب 

ي�ساعد على �سرف النتباه عن الّرغبة 

في الأكل.

اإذا طاَلْت �ساعات العمل، يجب تجّنب   - 3
ال�سوكول  األ����واح  اإغ�����راءات 

وت����ن����اول ب��ع�����س��ًا من 

تّم  التي  الوجبات 

من  اإح�سارها 

المنزل.

4 - �سرب حوالي 
اأك��واب   8  - 7
م����ي����اه خ���الل 

ال���ع���م���ل، ف��ه��ي 

قليل من العناية واالهتمام 
يجعل صحتك يف مأمن من 
كافة أعراض العمل املكتبي

ت�ساعد على تن�سيط الج�سم.

اأن��واع  جميع  الم�ستطاع،  ق��در  تجّنب،   -  5
المنبهات.

�ساعة  ك���ل  ال��ك��ر���س��ي  ع���ن  ال��ن��ه��و���س   -  6
ال�سعرات،  لحرق  وذلك  قلياًل  والتجول 

لتناول  ال���س��ط��رار  ع��ن��د  وخ�����س��و���س��ًا 

الوجبات الد�سمة.

يجب  عمل،  غ��داء  في  الم�ساركة  عند   -  7
بالدهون  الغنية  الأطعمة  عن  البتعاد 

وال�����س��ع��رات ال��ح��راري��ة، وال��ت��وج��ه نحو 

رئي�سيًا.  طبقًا  واعتبارها  المقّبالت 

بدل  الفاكهة  اطلب  الوجبة  نهاية  وفي 

الحلويات والكاتو.

*ن�صيحة اأخيرة
ع���زي���زي ال���ق���ارئ ق��ل��ي��ل م���ن ال��ع��ن��اي��ة 

ماأمن  ف��ي  �سحتك  يجعل  واله��ت��م��ام 

م���ن ك���اف���ة اأع����را�����س ال��ع��م��ل 

القليل  وح��ت��ى  ال��م��ك��ت��ب��ي، 

م��ن ع���دم الن��ت��ب��اه قد 

يوؤذي �سحتك، فاأيهما 

تم�سي  واأن��ت  تختار، 

اأغ�����ل�����ب وق����ت����ك ف��ي 

العمل؟
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نا�صر حاطوم

الماء 
في 
القرآن 
الكريم

اإلى  النا�س  اأنظار  يلفت  الكريم  القراآن 

ويطلب  عليهم،  بها  اهلل  اأن��ع��م  التي  عم  النِّ

عم،  النِّ هذه  في  ويتدّبروا  يتاأّملوا  اأن  منهم 

 - �ساأنه  جّل   - الخالق  ق��درة  اإل��ى  ويتعّرفوا 

وي�سكروه ويثنوا عليه ويعبدوه باإخال�س. ومن 

عم، بل في مقّدمتها، نعمة الماء،  بين هذه النِّ

تلك النعمة التي ل ي�ستطيع الإن�سان اأن يعي�س 

عم من نبات  النِّ اأ�سل كل  بدونها، والتي هي 

وحيوان، وطعاٍم و�سراٍب، وثماٍر واأزهار.

{اأََوَل��ْم  الكريمة:  الآية  ت�سير  ذلك  واإلى 

��َم��اَواِت َوااْلأَْر�����ضَ  ��ِذي��َن َك��َف��ُروا اأَنَّ ال�����شَّ َي��َر الَّ

َكاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ 

�َشْيٍء َحيٍّ اأََفاَل ُيوؤِْمُنوَن} )الأنبياء: 30(.

ه��ل ت��اأّم��ل الإن�����س��ان ف��ي ال��م��اء ال��ذي 

ِمَن  نَزْلَنا  {َواأَ ينزل من ال�سحاب متدّفقًا؟ 

 ،)14 ��اًج��ا} )النباأ:  َث��جَّ َم��اء  ��َراِت  اْل��ُم��ْع�����شِ

وهل تاأّمل في الطعام الذي ياأكله؟ وهل علم 

اأن الماء الذي نزل من ال�سماء هو ال�سبب 

ااْلإِن�َشاُن  {َفْلَينُظِر  في تكّون هذا الطعام؟ 

بًّا}  �شَ اْل��َم��اء  َبْبَنا  �شَ ���ا  اأَنَّ  * َط��َع��اِم��ِه  اإَِل���ى 

)عب�س: 24 - 25(.

*الماء نعمة
الإن�سان  ُيعمل  اأن  يريد  الكريم  القراآن 

عقله، واأن يفّكر. لقد تعّود الإن�سان اأن ي�سرب 

الماء، واأن ياأكل، واأن يتابع المطر وهو يتدّفق 

اأن  يرى  وقد  النبات.  يرى  واأن  ال�سماء،  من 

هذه الأمور ل ت�ستحق التفكير واإعمال العقل، 

ول��ك��ن الأم���ر على خ��الف ذل���ك، اإن��ه��ا نعم 

تحتاج اإلى �سكر. وقبل ال�سكر يجب اأن يتاأمل 

من  القلب..  من  ال�سكر  يكون  حتى  الإن�سان 

اأعماق النف�س.. ل من الل�سان وحده.

ع��ل��ى الإن�����س��ان اأن ي��ت��اأم��ل ف��ي الأر����س 

مشاركات القّراء
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تحيا  كيف  ميتة  وكاأنها  المجدبة  القاحلة 

بنزول الماء فيها، ويخرج منها الزرع، وعليه 

اأن  ويعلم  والعظة  العبرة  ذلك  من  ياأخذ  اأن 

كما  الحياة  اإل��ى  ويعودون  �سيبعثون  الموتى 

ُتحيا هذه الأر�س بعد موتها.

َبْيَن  ُب�ْشًرا  َي��اَح  ال��رِّ ُيْر�ِشُل  ��ِذي  الَّ {َوُه��َو 

ِثَقااًل  �َشَحاًبا  اأََق��لَّ��ْت  اإَِذا  َحتَّى  َرْحَمِتِه  َي��َدْي 

يٍِّت َفاأَنَزْلَنا ِبِه اْلَماء َفاأَْخَرْجَنا  �ُشْقَناُه ِلَبلٍَد مَّ

اْلمْوَتى  ُنْخِرُج  َكَذِلَك  الثََّمَراِت  ُك��لِّ  ِمن  ِب��ِه 

ُروَن} )الأعراف: 57(. َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

ل  الموا�سع  بع�س  في  الكريم  والقراآن 

اأي  الغيث  يذكر  ولكن  �سراحة  الماء  يذكر 

»رزق«  بكلمة  المطر  عن  يعبر  وقد  المطر. 

��َه��اِر َوَم��ا اأَن���َزَل اهلل  {َواْخ���ِت���اَلِف اللَّْيِل َوال��نَّ

ْزٍق َف��اأَْح��َي��ا ِب���ِه ااْلأَْر������ضَ  ��َم��اء ِم��ن رِّ ِم���َن ال�����شَّ

��َق��ْوٍم  َي��اِح اآَي���اٌت لِّ ��ِري��ِف ال��رِّ َب��ْع��َد َم��ْوِت��َه��ا َوَت�����شْ

عنه  يعّبر  وق��د   ،)5 )الجاثية:  َي��ْع��ِق��ُل��وَن} 

َواتََّقواْ  اآَمُنواْ  اْلُقَرى  اأَْهَل  اأَنَّ  {َوَلْو  بالبركة 

َماء َواالأَْر�ِض  َن ال�شَّ َلَفَتْحَنا َعلَْيِهم َبَرَكاٍت مِّ

ُبواْ َفاأََخْذَناُهم ِبَما َكاُنواْ َيْك�ِشُبوَن}  َوَلِكن َكذَّ

َماء  َماء  ال�شَّ ِمَن  ْلَنا  {َوَنزَّ  ،)96 )الأعراف: 

يِد}  اْلَح�شِ َوَح��بَّ  َجنَّاٍت  ِبِه  َفاأَنَبْتَنا  َباَرًكا  مُّ

)ق: 9(.

*وقد يكون الماء عذابًا
قد ياأتي الماء في �سورة طوفان يجتاح 

وي��دّم��ر ك��ّل ���س��يء، كما ح��دث م��ع فرعون 

 Q وقومه الذين كّذبوا نبي اهلل مو�سى

��وَف��اَن َواْل���َج���َراَد  {َف��اأَْر���َش��ْل��َن��ا َع��لَ��ْي��ِه��ُم ال��طُّ

اَلٍت  َف�شَّ مُّ اآَي��اٍت  َم  َوال��دَّ َفاِدَع  َوال�شَّ َل  َواْلُقمَّ

��ْج��ِرِم��ي��َن}  َف��ا���ْش��َت��ْك��َب��ُرواْ َوَك���اُن���واْ َق���ْوًم���ا مُّ

في  الغرق  يكون  وق��د   .)133 )الأع����راف: 

ِف��ْرَع��ْوَن  اآِل  {َك�����َداأِْب  للطغاة  عقابًا  الماء 

��ِه��ْم  ُب���واْ ب��اآَي��اِت َربِّ ���ِذي���َن ِم��ن َق��ْب��ِل��ِه��ْم َك���ذَّ َوالَّ

ِفْرَعوَن  اآَل  ْغَرْقَنا  َواأَ ِبُذُنوِبِهْم  َفاأَْهلَْكَناُهم 

َوُكلٌّ َكاُنواْ َظاِلِميَن} )الأنفال: 54(، وقوم 

يغرقهم  الذي  بالطوفان  اهلل  يعاقبهم  نوح 

 * ْنَهِمٍر  مُّ ِبَماء  َماء  ال�شَّ اأَْب���َواَب  {َفَفَتْحَنا 

َعلَى  اْلَماء  َفاْلَتَقى  ُعُيوًنا  ااْلأَْر���َض  ْرَنا  َوَفجَّ

اأَْمٍر َقْد ُقِدَر} )القمر: 11 - 12(.

اإلى  الأنظار  الكريم  القراآن  يلفت  كما 

كثيرة،  موا�سع  في  الكبيرة،  النعمة  الماء، 

بطريقة تجعلنا - لكثرتها وتكرارها - ندرك 

النا�س،  حياة  في  واأث��ره  وخطورته  اأهميته 

وتر�سيد  الماء  على  الحفاظ  من  نحن  فاأين 

ا�ستهالكه؟ واأين الأبحاث العلمية التي تجرى 

والإ�سالمي؟  العربي  عالمنا  في  الماء  على 

الماء  اإن  تقول  باكت�سافات  الغرب  ياأتي  قد 

اأو  الم�ستع�سية،  الأمرا�س  من  ي�سفي  دواء 

اإنه وقود، اأو اإنه �سالح في الحروب الحديثة 

اأو غير ذلك، عندها فقط �سنقول لقد �سبق 

القراآن، ونتحدث عن اإعجاز القراآن، فلماذا 

ياأتيه  ل  ك��ت��اب  وع��ن��دن��ا  الآن  م��ن  ن�سبق  ل 

الباطل من بين يديه ول من خلفه نبهنا اإلى 

اأهمية وخطورة الماء؟

على اإلنسان أن يتأمل يف 
األرض القاحلة اجملدبة 

وكأنها ميتة كيف حتيا بنزول 
املاء فيها، وعليه أن يأخذ من 

ذلك العربة والعظة
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اإبراهيم من�صور

ة *فائدة ُلغويَّ
ْي واهلل«، بل ُقْل: »اإي واهلل«؛ لأّن »اإي« حرف بمعنى »َنعم«، وال�سواُب 

َ
ل تُقْل: »اأ

.
)1(

ْي« بفتح الهمزة، وهو خطاأ �سائع
َ
ك�ْسُر همزتها. والنا�س كثيرًا ما يقولون: »اأ

ة وِعْبرة *ق�صَّ
ُيحَكى اأن ملكًا حارب البالد التي تجاوُر بلده، وانت�سر عليها، واأ�سَر اأربعًة من 

وها بدًل من الخيول، لكنه لحظ اأّن اأحد  ة ليجرُّ ملوكها، َفَرَبَطُهم اإلى عربته الملكيَّ

هوؤلء الملوك ُيطيل النظر اإلى اإطارات العَربة، فاأوقفها و�ساأله: لماذا تلتفت وراءك 

كثيرًا وتتاأّمل اإطارات العربة؟ فاأجابه الملُك الأ�سير: اإني اأرى في َدَوران الإطارات ما 

يخّفُف عني واأنا في هذه الحالة، فالإطاُر دائرٌة ل ت�ستقرُّ على حال واحدة، فالجزُء 

الأ�سفُل منه يدوُر اإلى اأن ُي�سبح عاليًا، والجزء العالي يدوُر لُي�سبح اإلى اأ�سفل.

في  الآن  اإنني  الدنيا،  تدوُر  وكذلك  وقال:  الحكمة  تلك  المنت�سُر  الملُك  َعَرَف 

المكان العالي، واأنتم في المكان الأ�سفل، ول اأدري غدًا اأين اأكون. ثمَّ نزَل واأطلق 

.
)2(

�سراح هوؤلء الملوك

كشكول

 األدب
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ة بالمعاني *مفردات ثريَّ
ُتفيُد  م��ف��رداٍت  فيها  اأنَّ  العربية  اللغة  غرائب  من 

َر وتربو على التعداد، وهذا ما يندُر   تاأبى الَح�سْ
َ
معاني

نظيُره في بقية اللغات، واهلل اأعلم. من تلك المفردات 

كلمُة »الَعْين«:

على  اأو  الحَدَقة  على  وُتطَلُق  البا�سرُة،  فالعين: هي 

العين،  قويُّ  هو  ُيقال:  الب�سر،  ُة  حا�سَّ والعين:  الجفن. 

في  الإ�سابُة  العين  معاني  ومن  ية.  قوَّ ب�سره  ة  حا�سَّ اأي 

والعين:  عينه.  في  اإ�سابٌة  اأي  عين،  به  فُيقال:  العين، 

هي الإن�سان نف�ُسه، ومنه: ما بالدار َعْين، اأي اأحد. وكلُّ 

الق�سائد  اأجمُل  ال�سعر:  فعيون  عين،  هو  ونفي�ٍس  عزيٍز 

اأو الأبيات.

والَعَلُم -�سواٌء الراية اأو الجبل العالي اأو المنارة- هو 

عين، لأنه ُيَرى من بعيد، وُيْهَتَدى به.

وال�سّيد  الِجلد.  على  الرقيقة  الدائرة  هي  والعين: 

وكذلك  عيُنه،  الجي�س:  ورئي�ُس  قومه.  عيُن  ال�سريف: 

الأع����داء،  على  لع  يطَّ م��ا  ل  اأوَّ لأّن��ه��ا  الجي�س،  طليعُة 

)3( والجا�سو�س: عين، لأّن 
ْيَدبان وت�ستطلُع الكمائن. والدَّ

كيانه  فكاأّن  �س،  التج�سُّ في  عينه  على  يعتمد  الجا�سو�س 

َر بعينه. وال�سم�ُس: عين، و�سعاُعها الذي  كلَّه قد اخُت�سِ

ل َتْثُبُت عليه عين، هو عين. وَمْنَظُر الرجل: عين، ُيقال: 

هو عبُد عين، اأو �سديق عين: اأي يخدُم وي�سادق ِرئاًء 

وِنفاقًا، فكاأنه، فقط، اأماَم عينك، �سديق.

بعد  اأث��رًا،  اأو  َخَبرًا،  َث��ر، يقال: �ساَر 
َ
الأ والعيُن: هي 

ُد اأو الَعْمُد: هو عين، ومنه:  عين، اأي بعد ُمعاينة. والَق�سْ

د ِفعله بِجدٍّ  َفَعَله على عين، اأو َعْمدًا على عين، اأي تعمَّ

ه واأغلظ له في القول،  كَّ  عيَنه، اأي �سَ
َ
ويقين. وُيقال: َفَقاأ

ومنه: »فقاأ فالن عيَن الفتنة«. و«َنِعَم اهلل بَك عينًا«، اأي 

)4( وعيُن الماء: النبُع.
ْنَعَمها. وعين الإبرِة: ُثقُبها

َ
اأ

ب! ٌه ل تن�سَ 91وفي العين عيوٌن من المعاني، َثرَّ
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*من اأمثال العرب
ل من قال هذا المثل اأبو  فير؛ اأوَّ ل في الِعير ول في النَّ

�سفيان بن حرب، وذلك اأنه قاَد ِعيرًا )قافلًة( لقري�س 

المدينة  من  الم�سلمون  َم  فتقدَّ مّكة،  اإل��ى  ال�سام  من 

اإلى  �سفيان  اأبو  فاأر�سل  القافلة،  على  الطريق  ليقطعوا 

الِعير  ع��ن  للمدافعة  ال��ق��دوم  على  ي�ستحثُّهم  قري�س 

ومقاتلة الم�سلمين. وكان اأن اأعلنْت قري�س النفير، اأي: 

بالِعير  هرَب  �سفيان  اأبا  لكّن  الم�سلمين،  على  الحرب 

طريقه  في  وراأى  البحر،  على  ال�ساحل  طريق  متخذًا 

جماعة من بني زهرة، وهم من قري�س كّفار مّكة يومئٍذ، 

فقال لهم: »يا بني زهرة، ل في العير ول في النفير!«، 

قري�س  جي�س  في  ول  )الِعير(  قافلتنا  في  اأنتم  ل  اأي 

مثاًل.  قوله  فذهب  الم�سلمين،  يقاتل  الذي  )النفير( 

ُي�سَرُب للرجل الحيادّي الذي ل يتَّخذ موقفًا، للحطِّ من 

.
)5(

اأمره وت�سغير َقْدِره

*من اأجمل ال�صعر
 P من اأجمل ال�سعر واأ�سدقه التزامًا ما رواه ابن اأبي الحديد عن عّم النبّي

ما يخاف على  كثيرًا  اأبو طالب  وكان  يقول:  Q، حيث  علّي  وابنه  اأبي طالب، 

ة( اإذا ُعِرَف م�سجُعه، ُيقيمه لياًل  ر�سول اهلل P البيات )في �ِسْعب اأبي طالب بمكَّ

من منامه، وُي�سِجُع ابنه علّيًا مكانه. فقال له عليٌّ ليلًة: 

- يا اأبِت، اإني مقتول؟

فقال له اأبوه:

����س���دي���ٌد وال�������ب�������الُء  اهلل  َر  ل����ف����داِء ال��ح��ب��ي��ِب واب������ِن ال��ح��ب��ي��ِبق����������دَّ

تبرى ف��ال��ن��ْب��ُل  ال��م��ن��ون  ُت�����س��ْب��َك  ف��ُم�����س��ي��ٌب م��ن��ه��ا وغ���ي���ُر ُم�����س��ي��ِباإن 

ب���ُع���ْم���ٍر ت���ح���ّل���ى  واإن  ح������يٍّ  اآخ���������ٌذ م�����ن م����ذاق����ه����ا ب��ن�����س��ي��ِبك������لُّ 

:Q فاأجابه علّي

اأحمٍد ن�سِر  ف��ي  بال�سبِر  وواهلل م��ا ق��ل��ُت ال���ذي ق��ل��ُت ج��ازع��ااأت��اأم��رن��ي 

ن�سرتي ت���رى  اأن  اأح��ب��ب��ُت  ط��ائ��ع��اول��ك��ّن��ن��ي  ل���ك  اأَزْل  ل���م  اأن�����ي  وت��ع��ل��َم 

اأحمٍد ن�سر  في  اهلل  لوجه  )6(�ساأ�سعى 
ويافعا طفاًل  المحموِد  الهدى  نبيِّ 
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*مفردات متقاربة لفظًا ومعنى
ال�سافي،  الخال�ُس  اللون  هو  والنا�سُع   ، ا�ستدَّ اللوُن:  َع  َن�سَ وَنَطَع:  َع  َن�سَ  -

خ�سو�سًا الأبي�س. وكذلك الناطع، ُيقال: بيا�ٌس ناطع، اأي خال�ٌس �ساٍف.

ُي�سِرَف على  َوَقَظ وَوَقَذ: وَقَظُه = وَقَذُه = �سَرَبه �سربًا �سديدًا ُمهِلكًا حتى   -

الموت.

َجَبْرُت  ُيقال:  الحال،  و�سوُء  الفقُر  الَخ�سا�سة:  والُخ�سا�سة:  الَخ�سا�سُة   -

ا�سَة فالن: اأي �سَدْدُت حاجَته. والُخ�سا�سة: ما يتبّقى في الكْرم من العنب،  َخ�سَ

اأي ال�سيء القليل.

*من نوادر العرب
ُحكي اأّن قومًا كانوا ياأكلون �َسَمكًا، في المدينة، فا�ستاأذَن للدخول 

َره. فخاف القوُم اأن ياأكل  عليهم »اأ�سعُب«، وكان معروفًا بالطمع وال�سَّ

اأ�سعُب ال�سمكاِت الكبيرات. لذا جعلوها في طبق، وو�سعوا الطبق في 

زاوية المجل�س، ثم �سمحوا لأ�سعب بالدخول. فلّما ا�ستقرَّ به المجل�س 

بينهم، قال:

- اأريُد، واهلل، اأن اأنتقم من الأ�سماك؛ لأنها اأَكلْت والدي عندما 

راأى  عندما  ولكنه  لم�ساركتهم.  وَدْع��وه  ف�سحكوا  البحر.  في  غرق 

َيْت في زاوية المجل�س، رفع �سمكَة �سغيرة  ال�سمكات الكبيرات وقد ُنحِّ

ذنه، كاأنه ي�ستمُع اإلى حديثها. فقالوا له ُممازحين:
ُ
اإلى اأ

- ماذا تقوُل لَك ال�سمكة، يا اأ�سعب؟ فقال:

درك والَدَك لآكله. ولكْن عليَك 
ُ
- تقول لي: اأنا �سمكٌة �سغيرة، لم اأ

بال�سمكات الكبيرات، هي التي اأكلت والدك، فانتِقم منها.

َتوه بطبق ال�سمك الكبير.
َ
ف�سحك القوُم، واأ

معجم الأدباء، ياقوت الرومي، مجلد 20، هام�س ال�سفحة 54.( 1)

عالم الحيوان، د. �سمير كبريت، �س43.( 2)

ي���دب: الدليل - الرقي���ب - الطليعة ( 3) ْيُدب���ان والدَّ ْيَدب���ان والدَّ الدَّ

)فار�سية(.

المنجد، مادة عين.( 4)

مجمع الأمثال، الميداني، ج3، �ص196. ( 5)

ليال���ي بي�ساور، نقاًل عن �سرح نهج البالغ���ة لبن اأبي الحديد، ( 6)

ج 14، �ص 64.

الهوام�ص
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دميا جمعة فواز

مشكلتي.. أستاذ الرياضيات!

يكون  اأن  المعلم  ك��اد  التبجيال،  وّف��ه  للمعلم  »ق��ف  عليكم،  ال�سالم 

ر�سول«. ب�سراحة اأنا ل اأوؤمن بهذه العبارات واأعتبر اأنها لي�ست دقيقة ول 

تنطبق على جميع الأ�ساتذة!

�ساأ�سرح لكم م�سكلتي وهي مرتبطة باأ�ستاذ مادة الريا�سيات، المادة 

التي كانت من المواد المف�سلة عندي... فيما م�سى.

ا�سمي هادي، عمري 17 عامًا، واأنا في �سنتي الدرا�سية الأخيرة، وقد 

والأرق��ام.  بالح�ساب  يتعلق  ما  بكل  �سغوف  لأنني  العلمي  المجال  اخترت 

ورغم اأنني بحاجة للدعم العلمي لأنني ل�ست متفوقًا ولكني كنت واثقًا اأنني 

ببع�س الجهد اأ�ستطيع اأن اأحقق النجاح.

وقد فوجئت، في بداية العام، اأن اأ�ستاذ مادة الريا�سيات لهذا العام 

هو نف�سه الأ�ستاذ الذي عّلمني في �سف الرابع متو�سط. وب�سراحة، كان 

وقع الخبر علّي كال�ساعقة لأن عالقتي به لطالما كانت م�سطربة، ب�سبب 

والدي  فتدخل  يوّد �سربي،  يده  رفع  اأنه ذات مرة  م�ساّداٍت كالمّية حتى 

وا�ستكى عليه وكان اأْن عاقبته الإدارة نتيجة تعاطيه ال�سلبي و�سلوكه غير 

المحترم.

وها اأنا اليوم، اأجده يقف اأمامي وبابت�سامة �سفراء يرحب بي مجددًا 

في �سفه! ومنذ اليوم الأول، بداأ في التعليق علّي وال�سخرية مني، حتى اأنه 

اأنتقل  اأن  اأنني �ساأف�سل في المتحانات وينبغي  دائمًا يرّدد على م�سامعي 

اإلى الفرع الأدبي قبل فوات الأوان!

اأ�ستاذي  �سخرية  اأطيق  اأعد  ولم  كافة!  المواد  في  عالماتي  تراجعت 

مني اأو اأتقبل اأن ينتقدني اأي اأحد. ومن جهة اأخرى، لم يعد اأبي ي�ستطيع 

التدّخل ب�سكل حا�سم كما ح�سل منذ اأربعة اأعوام لأّنه م�سافر. اأنا غا�سٌب 

اأفعل؟  العام! ماذا  فاأر�سب هذا  توقعاته  اأن يكون محّقًا في  واأخاف  جدًا 

وكيف اأمنعه من التهكم واأحّد من تاأثيره ال�سلبّي علّي؟

شباب
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خطوات 
عملّية للحّل

�سديقنا هادي، قبل اأن ت�سعر بالغ�سب ال�سديد وتكره المدر�سة عليك اأن تهداأ 

م�ستقبلك  على  توؤثر  اأن  ينبغي  ل  عابرة،  �ستوية  رياح  مجرد  به  تمّر  ما  اأّن  للتاأّكد 

اأو �سعفك غير المقبول،  العلمي فتندم طوال عمرك نتيجة ا�ست�سالمك للهواج�س 

بل عليك اأن تفّكر بهدوء ومنطق وتتذكر الأمور التالية:

1 - ل يمكن لأيٍّ كان اأن يحكم عليك وعلى قدراتك، حتى اأقرب النا�س اإليك، 
اأن  لنف�سك  ت�سمح  لماذا  اإذًا،  اإيجابية!؟  غير  به  عالقتك  اأ�ستاذ  مع  الحال  فكيف 

تتاأّثر باآرائه؟ وتذّكر اأّن اإدارة مدر�ستك وافقت على خو�سك المجال العلمي لإيمان 

اأ�ساتذتك ب�سكل عام بقدرتك على النجاح.

اأنك قادر على  لنف�سك  تثبت  واأن  العادلة،  اأحكامه غير  تتنا�سى  اأن  2 - عليك 
التحدي وعلى النجاح رغم ال�سعوبات.

3 - تحّدث مع اأحد اأقاربك )خالك، عمك، والدتك..( وربما اأحد الأ�ساتذة في 
المدر�سة، واأخبر اأحد العقالء ممن تثق به عن ت�سّرفات اأ�ستاذك، فمن المفيد اأن 

يتدّخل اأحدهم لي�سع له حدًا ويمنعه عن ال�ستمرار في م�سايقتك.

4 - ن�سادف في حياتنا العديد من الأ�سخا�س الذين يحاولون اإ�سعافنا والنيل 
وتاأكد  اأق��وى.  ون�سير  عليهم  ننت�سر  العزيمة  ببع�س  ولكننا  قدراتنا،  من 

تت�سّرف  اأن  �سرط  الم�سكلة  تخّطي هذه  على  قادر  اأنك  يا �سديقي 

بعقالنية.

5 - رّكز على درو�سك، و�سع النجاح ن�سب عينيك، �ستجده 
�سهاًل وبا�ستطاعتك تحقيقه.

ينتقدك  وحين  باإيجابية،  دوم��ًا  اأ�ستاذك  مع  تعاَط   -  6
ا�سكره وقل له اإنه اأعطاك راأيه اأكثر من مرة وعليه اأن ينتظر 

النتيجة النهائية والتي باإذن اهلل �سوف تكون نجاحك.
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الأ�سا�سّية  ال�سمة  دق هو  اأن ال�سّ رغم 

من  والواثق  الموؤمن  ال�ساب  �سخ�سّية  في 

بع�س  ن�سادف  لالأ�سف،  اأننا،  اإّل  نف�سه، 

والإدم��ان  الكذب،  م�سكلة  من  يعاني  من 

الم�سكلة  وت���زداد  الحقائق.  ت��زوي��ر  على 

خطورة حين ي�سير الكذب اأمرًا اعتياديًا 

وعفويًا، في كل تفا�سيل الحياة ما ي�سبب 

بغنًى  كان  عديدة  وم�ساكل  التعب  لل�ساب 

الكذب،  ع��ادة  من  يعاني  من  لكل  عنها. 

اإليك 8 ن�سائح للتوقف عنه:

ة  اأهميَّ اإدراك  عليك  البداية  في   -  1
واأن  البغي�سة،  العادة  هذه  من  التخل�س 

لي�ساعدك  اإليه  وتتو�ّسل  اهلل  على  ل  تتوكَّ

واأن  الطاعة،  على  ال�سبر  تمتلك  اأن  على 

ي�سبح  بل  �سعبًا  لي�س  ال�سدق  اأّن  تدرك 

ال�سادق  اأن  بد  ول  الإن�����س��ان.  ل��دى  ملكة 

يتنعم بهدوء البال على عك�سك تمامًا!

التي  الأ���س��ب��اب  ت��ح��دد  اأن  عليك   -  2
تدفعك اإلى الكذب، وتبداأ بمعالجتها. اأما اإن 

كنت تكذب ب�سكل تلقائي وم�ستمر، فال بد اأن 

هناك دافعًا نف�سّيًا خفّيًا ينبغي لك اكت�سافه.

تقول  اأن  نف�سك  على  ع��ه��دًا  ُخ��ْذ   -  3
حا�سب  الم�ساء،  وفي  �سباح.  كل  دق  ال�سّ

تفّوهت  التي  الأكاذيب  تلك  وتذّكر  نف�سك 

بها واق�ُس على ذاتك بمعاتبتها وال�ستغفار.

4 - اع���م���ْل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م��ه��ارات��ك 
الجتماعّية، وتاأكد اأن طريق الكذب طويل 

ومت�سّعب وكلما تعمقت في الكذب ازدادت 

غالبًا  الحقيقة  اأن  خ��ا���س��ة  م�ساكلك. 

�ستنك�سف.

5 - من اأ�سواأ ال�سفات التي يمكن اأن 
الكذب!  هي  اإن�سان  اأي  ب�سخ�سية  تلت�سق 

فاإياك اأن ُتعرف بالكاذب لأنك �ستفقد ثقة 

الم�ساعر  كل  و�ستحّول  حولك  من  جميع 

ومن  منك  للتخّوف  الرفاق  من  الإيجابية 

األعيبك ولن ي�سدقك اأحد فيما بعد.

6 - �سادق ال�سادقين، وتقّرب منهم 
و�ستتعّلم كيفّية التعاطي ب�سفافّية.

7 - ف��ي ال��ف��ت��رة الأول�����ى، وف���ي ح��ال 
من  تعتذر  اأن  باأ�س  ل  معين،  باأمر  كذبت 

الحا�سرين وتعيد مقولتك بهدوء وتتوخى 

الدقة ول تباِل اإن لحظ الآخرون تراجعك 

عن كالمك، المهم بالن�سبة اإليك اأن تكون 

�سادقًا و�سيئًا ف�سيئًا �ستعتاد قول الحقيقة.

عينيك:  ن�سب  الآي��ة  ه��ذه  �سع   -  8
{َم��ا َي��ْل��ِف��ُظ ِم��ن َق���ْوٍل اإِالَّ َل��َدْي��ِه َرِق��ي��ٌب 

اأنك مراقب  تن�َس  18( فال  َعِتيٌد} )ق: 

واأّن�����ك م�����س��وؤول ي���وم ال��ق��ي��ام��ة ع��ن كل 

خطرات ل�سانك.. فكن �سادقًا!

8 نصائح للتوّقف 
عن الكذب
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وت�سكيكًا  �سعوبة  حياتها  مواقف  اأكثر  في   O مريم  ال�سيدة  كانت  حين 

و�سارت  المعجزة  الطفل  ذاك  ذراعيها  بين  حملت  حين  والتزامها..  باإيمانها 

بخ�سوع،  تقّدمت  من�سيًا،  ن�سيًا  كانت  اأنها  لو  تمّنت  اأْن  بعد  قومها،  نحو  ب�سحبته 

ت�سيح  اأن  الحاجة  اأم�ّس  في  كانت  الكهنة وظلمهم،  اأحكام  متخّوفًة من ع�سوائية 

باأعلى �سوتها: »مهاًل يا قوم! اأنا مريم! انا التي نذرت نف�سي للمحراب وال�سالة! 

اأم�سي اأيامي بينكم وفي خدمة اهلل والدار.. كيف تظنون بي ال�سوء؟ وكيف تجروؤون 

؟« على التطاول عليَّ

ولكّنها لم تبّرر. وباأمٍر من اهلل �سمتت ونذرت للرحمان �سومًا فلم تكّلم 

اإن�سيًا.. وقد جعل اهلل الَفَرج على ل�سان ر�سيعها حين عّرف عن نف�سه اأمام 

المالأ ليدح�س كل بهتان يمكن اأن يطال اأمه القّدي�سة، فقال: »اأنا عبد اهلل، 

 
ّ
اأمرني ربي بال�سالة والزكاة ما دمت حيًا«. ففي كلماته الأولى اخت�سر نبي

وبّر  والزكاة  ال�سالة  الب�سر:  كل  اإل��ى  الرحمان  ر�سالة   Q عي�سى  اهلل 

الوالدين! 

كثيرة هي المواقف التي ت�سادفنا في حياتنا والتي ن�سعر فيها اأنَّ من الأف�سل 

اأْن ن�سمت، قربًة اإلى اهلل، فنمّر بالجاهلين ونقول لهم بكل ب�ساطة: �سالمًا، اأو اأن 

لنتخذ من  كلها، دعوات متكررة من اهلل جّل وعال  اأح�سن. هي،  بالتي هي  ندفع 

ال�سمت رفيقًا فال نت�سرع في الكالم والهجوم..

وكم ي�سعب علينا اأن نلجم ذاك الل�سان عن اإثارة زوبعة تع�سف بكل من يوؤذينا 

اأو يّتهمنا زورًا، اأو اأن نهداأ قلياًل حين يهاجمنا الآخرون فال نبداأ بتعداد ع�سرات 

الح�سنات التي تمّيزنا لنوقف �سيل التهم! ما اأحوجنا، في هذا الزمن، اإلى بع�س 

ال�سوم عن الكالم، والوات�س اآب، والفاي�س بوك والتوجه بكل حوا�سنا نحو اهلل عّز 

وجل!

ً لن أكّلم إنسيا
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اإعداد: حوراء مرعي عجمي

نظارات ذكّية
تحديثات  عن  »غوغل«  �سركة  اأعلنت 

يتوقع  ال��ت��ي  ال��ذك��ّي��ة  لنظاراتها  ج��دي��دة 

تت�سمن   .2014 عام  الأ�سواق  في  طرحها 

ال��ت��ح��دي��ث��ات م��ي��زة ال��ت��ق��اط ال�����س��ور عن 

طريق »غمزة العين«. قبل هذه التحديثات 

كانت »نظارات غوغل« تنّفذ جميع المهام 

بينما  ال�����س��وت��ي��ة،  الأوام������ر  ع��ن ط��ري��ق 

بحركات  اأوام��ر  الجديدة  الميزة  ت�سيف 

مع  ال��ت��ك��ل��م  اإل����ى  ال��ح��اج��ة  دون  طفيفة 

اإمكانية  التحديثات  ت�سمل  كما  النظارة. 

من  يتمّكن  ل  بحيث  ال��ن��ظ��ارة،  »ق��ف��ل« 

العاملون  وياأمل  اإل �ساحبها.  ا�ستخدامها 

باأنها  الذكّية  النظارة  تطوير  فريق  في 

اليومية،  الحياة  من  جزءًا  يومًا  �ست�سبح 

العتيادية  المهام  من  الكثير  و�ست�سهل 

باأوامر  الم�ستريات  و�سراء  الفواتير  كدفع 

اإ�سافة  بعد  غ��م��زة  بمجرد  اأو  �سوتية، 

بالفعل  و�سعت  وق��د  ال��ج��دي��دة.  ال��م��ي��زة 

ت�سمح  التي  التطبيقات  نماذج  من  الكثير 

بت�سجيل الح�ساب البنكي في النظارة، مع 

وجود واجهة م�ستخدم توفر اأوامر �سوتية 

المالية  التفا�سيل  على  والط���الع  للدفع 

في الح�ساب. ويذكر اأن »النظارة الذكّية« 

خ�سو�سّية  انتهاك  م��ن  م��خ��اوف  اأث���ارت 

كالمطاعم  العامة  الأم��اك��ن  في  الأف���راد 

في  ا�ستخدامها  منع  كما  والمنتزهات، 

بع�س البنوك والموؤ�س�سات الخا�سة.

رب����ط����ت م���ج���م���وع���ة م�����ن ال���ع���ل���م���اء 

وتناول  ال��ذاك��رة  فقدان  بين  الأ�ستراليين 

الأطعمة ال�سريعة، وذلك بعد اإجراء تجربة 

اإل��ى  واإخ�ساعها  المختبرات  ف��ئ��ران  على 

الغنية  الأطعمة  على  يعتمد  غذائي  نظام 

بال�سكر والدهون.

وقالت رئي�سة العاملين على هذا البحث 

العلمي الذي اأجرته جامعة نيو �ساوث ويلز، 

تم  التي  الفئران  »اإن  موري�س:  مارجريت 

اإخ�ساعها للحمية الغذائية الخا�سة ظهرت 

الوجبات السريعة تعّزز فقدان الذاكرة
التجارب،  ب��دء  م��ن  اأي���ام  �ستة  بعد  عليها 

تعّر�ست  حينما  ال��ذاك��رة  فقدان  اأع��را���س 

لختبارات تتعّلق بالذاكرة المكانّية«.

واأو���س��ح��ت م��وري�����س: »ك���ان ج��ل��ي��ًا اأن 

المفرطة  لل�سمنة  تتعر�س  ل��م  ال��ف��ئ��ران 

ط��راأت  تغّيرات  ثمة  ولكن  اأي��ام،  �ستة  بعد 

عليها في نطاق المعرفة، حيث بدت عليها 

اأع��را���س ف��ق��دان ال��ذاك��رة قبل ح��دوث اأي 

تغيير في الوزن«، مو�سحًة اأنه كان مده�سًا 

ك��ي��ف ف��ق��دت ال��ف��ئ��ران ه���ذه الإم��ك��ان��ي��ات 

حول العالم
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مترجم لغة اإلشارة 
خالل مراسم تأبين 

مانديّلا »مزّيف«
اأك����د م��م��ث��ل��ون ع��ن ج��م��ع��ي��ات ال�سم 

»مترجم«  اأن  اأفريقيا  جنوب  في  والبكم 

التلفزيون  على  ظهر  ال��ذي  الإ���س��ارة  لغة 

الزعيم  تاأبين  مرا�سم  خ��الل  الحكومي 

نل�سون ماندياّل »مزّيف« ول يتقن  الراحل 

لغة الإ�سارة بتاتًا.

وقالت كارا لونينغ وهي مديرة جمعية 

الإ�سارة  لغة  على  التعليم  في  متخ�س�سة 

واأ�سافت:  م��زّي��ف«.  »اإن��ه  ت��اون:  كيب  في 

اإن »المترجم« الذي اأوحى باأنه ينقل بلغة 

خالل  األقيت  التي  الخطابات  الإ���س��ارة 

م��را���س��م ال��ت��اأب��ي��ن ل��م يقم »ب���اأي اإ���س��ارة 

�سحيحة اأبدًا، كان يلوح بيديه في الهواء«، 

وكاأنه  »ب��دا  ال��رج��ل  ه��ذا  اأن  اإل��ى  م�سيرة 

يطرد البعو�س عن وجهه«.

ه��ذا  ف���اإن  اأخ����رى،  خ��ب��ي��رة  وبح�سب 

الرجل »كان يوؤدي حركات ويلّوح بيديه في 

قواعد،  اأي  لديه  يكن  لم  التجاهات.  كل 

لم يلتزم باأي بنية )لغوية(، لم يكن يعرف 

بال�سم  الخا�سة  اللغة«  قواعد  عن  �سيئًا 

والبكم.

معلومات  تقديم  الحكومة  وتعهدت 

جنوب  ل�سكان  موؤكدة  الق�سية  في  لحقة 

حقوق  ع��ن  ب���»ال��دف��اع  التزامها  اأفريقيا 

وكرامة الأ�سخا�س المعوقين«.

كذلك اأثار المو�سوع ردود فعل دولية، 

دوائ��ره  اأن  اإل��ى  الأبي�س  البيت  اأ���س��ار  اذ 

لمعرفة  اأفريقيا  جنوب  بحكومة  ات�سلت 

الم�سوؤول«  وم��ن  ال�سخ�س  ه��ذا  ه��و  »م��ن 

ع��ن وج���وده اإل���ى ج��ان��ب ال��زع��م��اء الذين 

تاأبين مانديال وبينهم  األقوا كلمات خالل 

الرئي�س اأوباما.

المعرفية بهذه ال�سرعة.

التي  ال��ف��ئ��ران  اأن  العلماء  لح��ظ  كما 

ت��ت��غ��ّذى ع��ل��ى ح��م��ي��ة ع��ال��ي��ة م��ن ال��ده��ون 

منطقة  ف��ي  لل��ت��ه��اب  تتعر�س  وال�����س��ك��ر، 

اختزان  عن  الم�سوؤول  المخ  في  الح�سين 

المعلومات بالذاكرة، وهي اأول المناطق في 

المخ التي تت�سرر جراء مر�س الزهايمر.

واأو�سحت الباحثة اأن هناك بيانات عن 

الب�سر الذين خ�سعوا طوعًا اإلى الختبارات، 

وت���م اإخ�����س��اع��ه��م ل��ح��م��ي��ة م��ع��ت��م��دة على 

اأيام، ت�سير  الوجبات ال�سريعة لمدة خم�سة 

اإلى فقدانهم لبع�س المهام التنفيذية، على 

اأط��ول  وقتًا  ي��اأخ��ذون  حينما  المثال  �سبيل 

لإظهار رد فعل تجاه بع�س المهام.
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الألعاب  اإحدى  »غوغل«  �سركة  حذفت 

م���ن ع��ل��ى م��ت��ج��ر ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ر���س��م��ي 

بعدما  وذل��ك  ب���الي«،  »غ��وغ��ل  لها  التابع 

محادثات  ب�سرقة  تقوم  اأنها  اكت�ساف  تّم 

الترا�سل  بتطبيق  الخا�سة  الم�ستخدمين 

الفوري »وات�س اآب«، ومن ثم عر�سها للبيع 

على اأحد مواقع الإنترنت.

وت�سرق اللعبة التي تحمل ا�سم »بالون 

بوب Balloon Pop 2(  - »2(، المحادثات 

الخا�سة الموجودة على تطبيق »وات�س اآب« 

في الهواتف الذكّية العاملة بنظام الت�سغيل 

»اأندرويد«، ومن ثم ترفعها اإلى موقع ُيدعى 

لمن  يمكن  ذلك،  وبعد  كوبي«.  اآب  »وات�س 

الهاتف،  رقم  واإدخ��ال  الموقع  زيارة  يريد 

محادثاته  على  بالح�سول  يرغب  ال��ذي 

الخا�سة، مقابل ر�سوم مادية.

شركة غوغل تحذف تطبيق سارق

قياس مستوى السكر دون أخذ عينات من الدم
باألمانيا  رو�ستوك  جامعة  في  ُتجرى 

اأبحاث من اأجل تطوير جهاز جديد لقيا�س 

عينات  اأخ��ذ  دون  ال��دم  في  ال�سكر  ن�سبة 

�سركة  مع  بال�ستراك  المري�س،  دم  من 

»بلوبوينت  ت�سمى  الطبية  للتقنيات  منتجة 

على  يعتمد  الجديد  الجهاز  ميديكال«. 

ا�ست�سعار  واأدوات  الحمراء  تحت  الأ�سعة 

ب�سرية. وهو على �سكل قمع �سغير يغطي 

الجهاز  ويقي�س  المري�س.  اإ�سبع  ط��رف 

ن�سبة  تحديد  ط��ري��ق  ع��ن  ال�سكر  ن�سبة 

للمري�س  ويقدم  ال�سكري.  الهيموغلوبين 

نتائج دقيقة موثوقة عن م�ستوى ال�سكر في 

الأ�سابيع الثمانية الأخيرة.

في  ال��م��وج��ود  الهيموغلوبين  ي��ق��وم 

الأوك�سجين  بنقل  الحمراء  ال��دم  ك��رات 

من الرئتين اإلى اأن�سجة الج�سم المختلفة، 

الدم  في  الموجود  بال�سكر  ارتباطه  ولدى 

ال�سكري،  يتكّون ما يعرف بالهيموغلوبين 

الذي يرتفع تركيزه بارتفاع تركيز ال�سكر 

ال���دم، وع��ن طريقه  ف��ي 

ن�سبة  ال���ج���ه���از  ي��ق��ي�����س 

ال�سكر في الدم.

حول العالم
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وبالرغم من اأن »غوغل« حذفت اللعبة 

خطرها  اأن  اإل  ب��الي«،  »غوغل  متجر  من 

من  الخبراء،  فبح�سب  م��وج��ودًا،  ي��زال  ل 

اأو�سع  اأن يتم توزيعها على نطاق  المحتمل 

عبر متاجر التطبيقات غير الر�سمية.

ولذلك، يرى الخبراء الأمنيون �سرورة 

هكذا  من  ب��الي«  »غوغل  متجر  تح�سين 

»اآب���ل«،  �سركة  تفعل  م��ا  مثل  تطبيقات، 

بالإ�سافة اإلى اأن تطبيق »وات�س اآب« نف�سه 

يحتاج اإلى اإمكانيات اأمنية اأف�سل، كتعزيز 

ت�سفير المحادثات والت�سالت.

اخ���ت���رع ع����ازف ���س��اك�����س��ف��ون ���س��اب��ق 

لإ�سبع  خاتمًا  �سميث  كارتر  مايكل  يدعى 

ال�سخير  من  يقّلل  اأن  ا�ستطاع  الخن�سر، 

ارتدوه  الذين  الأ�سخا�س  من   %  85 لدى 

اأثناء النوم.

ويبلغ �سعر الخاتم 50 دولرًا، وي�ساعد 

في جعل حالت ال�سخير اأقل، كما ينخف�س 

اأي�سًا  يعني  ما  الليل،  اأثناء  كثيرًا  �سوته 

غرفة  في  ال�سخير  �ساحب  �سركاء  تمّتع 

النوم بليال اأكثر هدوءًا.

ويعتمد عمل الخاتم على مبداأ العالج 

يقوم  ق��دي��م  �سيني  ع���الج  وه���و  ب���الإب���ر 

بالأ�سا�س على اأن الج�سم توجد فيه مناطق 

ومناطق  باأع�ساء  مت�سلة  مختلفة  �سغط 

تدعى  م�����س��ارات  خ��الل  م��ن  الج�سم  م��ن 

ف��ي هذه  والن�����س��دادات  ال��ط��ول.  خطوط 

ال�سحة،  اعتالل  في  تت�سّبب  الم�سارات 

ولكن يمكن عالج ذلك عن طريق تن�سيط 

لنظرية  طبقًا  ال�سحيحة،  ال�سغط  نقاط 

العالج القديمة.

وف���ي ح��ال��ة ال��خ��ات��م ي��وج��د ن��ت��وءان 

�سغيران على جانبيه ي�سغطان على نقاط 

اأن  �ساأنه  من  وه��ذا  البن�سر،  قاعدة  في 

يفتح الممرات الأنفية ويجعل التنف�س من 

من  ال�سخير  من  بدًل  اأ�سهل  الأنف  خالل 

خالل الفم.

مجموعة  على  الخاتم  تجربة  وتّمت 

من الأ�سخا�س الذين يعانون من ال�سخير 

الغالبية  على  فعاليته  واأثبت  النوم،  اأثناء 

العظمى من الم�ساركين في التجربة.

ليلة هانئة مع خاتم 
»الوداع للشخير«
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�صح اأم خطاأ؟

اأ – على الفرد اأن يكون عادًل في كل فعل يقوم به فقط اإذا كان في ال�سلطة اأو توّلى اأمور النا�س.

ب – يجب على الولد المو�سر اأن ينفق على والده المع�سر وعلى اأولده )اأي اإخوته(.

ج – اإن البحث عن الجوانب الإيجابية للم�سكلة يقّلل من اآثارها النف�سّية ال�سلبّية.

امالأ الفراغ:

اأ – ل بد لقائد الموؤمنين اأن ..... ما بناه الكافرون والمنافقون، ليتمّكن من رفع بنيان الإيمان وال�ستقامة.

ب – كان ..... يو�سي اأ�سحابه باأن يكون ت�سّرفهم مع النا�س �سعارًا ُيعرفون من خالله اأنهم اأتباعه 

وموالون له.

ج – اإن انعدام .....  .....  يحتّل مقّدمة اأ�سباب المبالغة في تغيير »الموبايل«.

من القائل؟

الغيبّية  الن�ساآت  في  الإن�سان  ت�ساحب  بهّية  غيبّية  �سورًا  المقبولة  العبادات  من  واحدة  لكّل  – »اإن  اأ 

وتعينه في ال�سدائد«.

ب – »ليكن �سعيكم اأن ل ترتكبوا اأي مع�سية، اأّدوا الفرائ�س ب�سوق ورغبة ول تغفلوا عن ذكر اهلل«.

ة اأوليائه«. ج – كان يرّدد قبل �سنة من ا�ست�سهاده: »ال�سهادة باب فتحه اهلل لخا�سّ

�صحح الخطاأ ح�صبما ورد في العدد:

اأ – اإّن من يت�سّدى لولية مدينة اأو اإقليم ويكون اأمره مطاعًا، فاإن م�سوؤوليته توفير الأمن خارج حدود مدينته.

ب – التعامل غير ال�سّحي مع الغذاء يوؤدي اإلى اآلم الظهر والرقبة واإجهاد العينين.

ج – يذكر القراآن الكريم، دائمًا، الماء �سراحًة في القراآن.

 من هو؟

اأ – كان قائدًا على امتداد الأر�س والوطن، وكل ميادين الن�سر.. هْندمها بيديه، غر�س راياتها.

ب – ر�سم اهلل له رحلة ال�سهادة في اأ�سرف مكان ومع اأ�سرف النا�س وبين يديه طفل يقّدمه للح�سين 

�سهيدًا حين اللقاء.

ج – علَّمنا كيف نهزاأ من الأ�ْسر ب�سحكة في غرفة التحقيق، وكيف نقتل عدونا بموقف وكلمة.

أسئلة مسابقة العدد 269

اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي. ٭ 

ُينتخب الفائزون �سهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �سحيحة عن كل اأ�سئلة  ٭ 

الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل الآتي:

االأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية

الثاني: مئة األف ليرة لبنانية

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

يعتبر  بالقرعة،  اإجابات �سحيحة ولم يوفق  اثني ع�سر عددًا ويقّدم  ي�سارك في  كل من  ٭ 

فائزًا بالجائزة ال�سنوية.

1

2

3

4

5

مسابقة

102



في اأي مو�صوع وردت هذه الجملة؟

»اإّن المخَل�سين من عباد اهلل هم الذين �سّلموا حريم قلوبهم للمعبود، ولم ُيدخلوا اإليه اإّل اهلل، فال 

طريق لل�سيطان اإلى قلوبهم«.

ما هو؟

ورد في حديث نبوّي اأّن فيه �سفاًء من �سبعين داء، وبّينت الدرا�سات اأنه م�ساّد حيوي لاللتهابات، 

كما ي�ساعد في محاربة الزكام وي�سّكن الألم.

اختر الإجابة ال�صحيحة:

كلمة )خ�سا�سة – وقذ( تفيد في اللغة معنى »ال�سرب ال�سديد حتى ُي�سرف على الموت«.

ورد في العدد ثماني ن�صائح عملية للتوقف عن:

اأ – الغ�س في المتحان.

ب – الغيبة.

ج – الكذب.

و�صفها الإمام القائد ب�»ال�صجرة الطيبة« و»مدر�صة الع�صق«، ما هي؟

الجائزة الأولى: فريد ح�صين الجمال 150000 ل.ل.

الجائزة الثانية: اأمل ح�صن محمود ويزاني 100000 ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

�صعدية علي غندور.* 

زين العابدين ح�صين فرحات.* 

حبيب عبا�ص نعمة.* 

كوثر حميد حمدان.* 

بتول منير �صعيتو.* 

�صادق خليل فح�ص.* 

ح�صين محمد جعفر.* 

محمد ح�صن محمود علي.* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 267

ل من اآذار  2014م اآخر مهلة ل�صتالم اأجوبة الم�صابقة: الأوَّ

ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين وواحد و�سبعين ال�سادر  ٭ 

في الأول من �سهر ني�سان 2014م بم�سيئة اهلل.

من  اإلى حرمانها  يوؤدي  ما  القرعة  �سحب  بعد  المجلة  اإلى  الق�سائم  من  العديد  ت�سل  ٭ 

ال�ستراك بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

ُتر�سل الأجوبة عبر �سندوق البريد)بيروت، �س.ب: 24/53(، اأو اإلى �سنتر داغر - بئر  ٭ 

العبد اأو اإلى مكتبة جمعية المعارف الإ�سالمية الثقافية - المعمورة اأو اإلى معر�س جمعية 

المعارف الإ�سالمية الثقافية - النبطية - مقابل مركز اإمداد الإمام الخميني}.

كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية. ٭ 
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مهداة إلى شهيد الدفاع عن المقدسات:
زين العابدين مصطفى)*(

زين العابدين 

تحتار الأنامل عند الكتابة فماذا تراني اأكتب

ها هو قلمي يرتجف حين البدء في التفكير 

بذكراك

اأكتب لك وال�سوق والحّب والدمع �سار رفيقًا 

لي فماذا تراني اأفعل؟

ها هو ج�سدك الطاهر �سار مالكًا يرفرف 

في ال�سماء 

زين... اأم�سح الغبار عن القبر

اأم�سح الدموع عن منزلك الجديد

اأنثر الورود على قبرك و اأبكي

ملكًا  اأ�سبحت  اأن��ت  هل  اأ�ستغرب  زي���ن... 

للتراب ولهذا القبر

تناثر  الذي  ولج�سدك  ولدمك  لك  �سالمي 

على التراب فَع�ِسقه

من  ارتاحتا  فقد  حبيبي  يا  ليديك  هنيئًا 

عذابات الدنيا

رحلت يا زين فبكت ال�سماء 

رحلت فنام القمر وازدادت النجوم بريقًا

رحلت ف�سرت كوكبًا متالألئًا في ال�سماء

ف�سالمنا اإلى الروح التي رحلت 

الح�سين  اإل��ى  ال�سالم  باإي�سال  نو�سيك 

ال�سهيد.

فاطمة �شكر

رحلَت... فبكت السماء

»غبَت عنا... وفي القلب بقيت«
مهداة إلى روح الشهيد محمد حسين بركات )عباس()*(

نف�سك عبا�س..  و�سّميت  اأمك محمد..  �سّمتك 

و�سّماك اهلل �سهيدًا..

تقّدم يا حبيبي.. تقّدم اأيها ال�ّسهيد..

تك.. هنا ق�سرك..  نْم قرير العين.. فهنا جنَّ

هنا منزلك الجديد ..

هنا حنان اأّمك.. عطف اأبيك.. محبة اأخويك.. 

ورحمة الباري الحميد ..

هنا وّدعك الأحبة.. وهنا حيث لن يروك بعد 

اليوم اإّل �سورة فوق مرقدك الطاهر..

اأيها الزائر ال�سعيد ..

ولكنك يا محمد ترانا ول�سنا نراك ..

فانظر اإلى عيوننا.. والتم�س منها �سوقًا يزيد..

ق�سيناه  ما�ٍس  اإلى  حنينًا  دموعنا..  في  واقراأ 

معًا... لم يكن ببعيد..

بنباأ  ف��خ��رًا ج��َل��ب��ت��ه لأح���ّب���ت���ك..  وا���س��ت�����س��ع��ر 

ا�ست�سهادك ال�سعيد..

فهنيئًا لك اأيها البطل..

وق�سمًا بدمائك الطاهرة..

حتى لو غبت عن عيوننا..

في قلوبنا م�سكنك الجديد ..

اأخوك الم�شتاق علي الحولي

)*( تاريخ ال�ست�سهاد: 30\09\2012

الهوام�ص

)*( تاريخ ال�ست�سهاد: 19\05\2013

الهوام�ص

بأقالمكم
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لجاأت اإليك والقلب م�سّرد

�سعيت اإليك والفكر مرّدد

وها اأنذا اإليك اأ�ستكي

عّل عذاب �سميري يختفي

ال�سكوى:

ربي ما طلبت ماًل ول �سلطانا

طلبت ر�ساك عني وغفرانا

ربي ما طلبت جاهًا ول مال

طلبت غفرانًا منك ومني اإيمانا

ربي ما طلبت كنوز الأر�س وما فيها

طلبت محّبة منك عليَّ واإح�سانا

ربي ما طلبت غرورًا ول كبرياء

طلبت توا�سعًا مني ومنك ر�سوانا

ربي اأخطاأت والإن�سان مخطئ

بعدت عن دربك، ع�سيتك اأ�سّد ع�سيانا

ربي اأنا عبدة لك اأحيا

من اأجل اإعجاب منك اأ�سقى

ربي مذنبة اأنا واأطلب غفرانا

منك عّلي يغدو القلب فرحانا

فاطمة زين الدين

شكوى
ي��ا ���س��ي��دي.. اأَوت�����راك ب��ع��د ج��ح��ودي 

عني،  ت��ر���س��ى  عملي  وق��ب��ي��ح  واإل���ح���ادي 

وت�سامحني، وتغفر لي وتقبل توبتي؟..

في  اأق���ول  م��اذا  اأدري  ل�ست  اللهم.. 

ح�سرتك.. وفي خاطري يجول ال�ّسوق اإلى 

خّط اليراع في ِذكر عظمتك..

اأعتاب  يقّبل  ال��َك��ِل��ُم  يهوي  اإذ  وه��ا 

ل�سحر  ال��ق��ل��ب  وي�����س��ج��د  َت��ح��ن��ان��ك.. 

هناك..  اإل��ى  ال���روح  وت��ع��رج  جمالك.. 

ل  حيث  للعطاء،  ح��دود  ل  حيث  بعيدًا 

قوافل  ت�ستريح  حيث  ل��ّل��ق��اء..  ح��واج��ز 

الوجود عند �سّر الحياة.. حيث ي�ست�سعر 

ال��ب��ق��اء... ح��ي��ث يرف�س  ل���ّذة  ال��م��رء 

مع  ل��ي��رُك��َد  ال��ف��ن��اء..  ويتمنى  ال��رح��ي��ل 

الأحد المعبود..

لّلقاء..  قلبي  اأذابت  بابة  ال�سّ اأي  هي 

فال َتِجُدني �سوى ذاِرٍف دمعي على خيبتي 

دمعي  وذّل��ي...  وفقري  وبعدي  وح�سرتي 

رب  يا  لك  �سكرًا  ولكن،  ت��اأّخ��ري..  على 

�سامحني..  ج��ودك..  عند  ركبي  حّط  اإذ 

واقبل توبتي..

فاطمة مح�شن قنديل

سيدي تعالى
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تحايا..

اأبعثها الى قبِرَك المحفوِر في قلِب القلب

والغ�سُب يمالأني وعوا�سُف الحب

جئُت اأتحدُث عن �سغِف روِحَك بالُم�ستحيل

جئُت اأتحدُث عنك كاأنك قتيل

واأنا ما زلُت ل اأُ�سدق كيَف يموُت في ال�سيِف ال�سليل

جئُت اليَك وفي ذاكرتي ُكل اأ�سى الُعْمر

واأنا اأعِرُفَك جباًل من ال�سبر

وَمب�َسمًا ُيغّيُر وجه الكوِن وَطعَم الَمنون

واأماًل بما يخبُئُه الغيُب في ُزرَقةِ العيون

دعني اأتلم�ُس الأقداَم الُم�سناَة في الجهاد

اإياها  قلدتك  التي  الأو�سمِة  موا�سَع  األثم  دعني 

المالِحُم والوهاد

يا اأميرًا من اأمراِء الورع

نَو الوجع يا �سِ

لن يعرفَك ال اأقراُنَك من المرتحلين

من م�سى منهم والمنتظرون

تحايا
مهداة الى روَحي الشهيدين
السيد وسام شرف الدين)1( 

وحسام دعموش )2(
وِلكِل هذا ل َيُروُعني اأنك م�سيَت الى حيث تعرف

وعلى ال�سفاه نجيُع: اأوفيُت يا ح�سين؟

وِخدُر زينَب ل ُي�ساُن ال ببذل الراأ�ِس وَقطِع اليدين

اأوفيُت؟ ودون زينَب مراِكُز الرماح

اأوفيتُ؟ ودونَ زينبَ فلتفنَ الأرواح

اأوفيُت حقًا يا ح�سين؟

فيا و�سام.. ويا ح�سام..

ويا كل الم�سطلين بَلَهِب الِع�سق الزينبي

هنيئًا لمن ر�سيتهم زينُب ُحرا�سًا ومدافعين

هنيئًا لنا لأننا ِع�سنا في زمٍن مالأتموه �سخبًا وانت�سار

فاليكم والى كل المتفلتين من اأ�سِر ُدنيانا 

والى كل العابرين �ُسهبًا في مدى اأيامنا

كل تحايا المجد وق�سائُد الفتخار

ال�شيخ علي جمعة

اإليِك يا �سفارة اإيران الإ�سالم. اأنت لنا يا 

�سفارَة ال�سماء على الأر�س، يا ليلَة القدر فينا 

خيٌر لنا من األف �سفارة.

اأنِت يا مجمَع قلوِبنا، ومحطَّ اآماِلنا.

اِت  يا اأمل كباِرنا واأحالَم ال�سغار، يا حبَّ

الدِم تجري في عروقنا.

اأنت يا معبَر ال�سالكين تلقاَء القبلتين، يا 

منبَع الحبِّ يفي�ُس ماًء جعَل اهلل منه كلَّ �سيٍء 

حي. 

عذرًا يا ر�سالة الر�سول عندنا، تحمل كلَّ 

األوان العلم وال�سبر، والجهاد والأخالق، وكلِّ 

الف�سائل.

عذرًا يا ر�سالة ال�سماء لغدِرهم، فمن هنا 

وا، وهنا باتوا، وهنا اأكلوا وا�ستراحوا، وهنا  مرُّ

ا�ستدَّ عودهم. ولّما ا�ستدَّ عوُدهم، وقفوا خلَف 

ُب  وِّ نمرودهم يوَم عاد، عاَد ينِزُع �سهاَمُه وُي�سَ

ُه ل يعلم ماذا  اأنَّ ال�سماء، وهو يعلم:  بها نحو 

يجني.

ملجٍم  بن  يا  دوِنَك  فِمن  ويحك،  فويَحَك 

ببع�ٍس  ُكم   بع�سُ يكفُر  ملجم،  ابِن  األ��ِف  األ��ُف 

المقلِب  في  وح�سُبنا  بع�سا.  ُكم  بع�سُ ويلعُن 

الآخر: األُف األِف �سربٍة من عزِم �سربٍة ُتوازي 

عمَل الثقلين، اإلى يوم القيامة.

ح�شن م.

سفارة اإلسالم

َع بتاريخ: 28\11\2013( 1) �ُسيِّ

تاريخ ال�ست�سهاد: 02\07\2013( 2)

الهوام�ص

بأقالمكم
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حفل توزيع 
جوائز مسابقة 

أريج الصالة الثانية
المجل�س  رئ��ي�����س  وح�����س��ور  ب��رع��اي��ة 

ال�سيد  �سماحة  اهلل  ح��زب  في  التنفيذي 

ه��ا���س��م ���س��ف��ي ال���دي���ن )ح��ف��ظ��ه اهلل(، 

ال�سالة  لإقامة  المعراج  جمعية  اأقامت 

ثانوية  في   2013/12/27 في  الجُمعة  نهاَر 

حفاًل  المطار،  طريق   - �ساهد  المهدي/ 

وّزعت فيه جوائز م�سابقتها ال�سنوية حول 

اأطلقتها تحت عنوان »اأريُج  ال�سالة التي 

ال�سالة«.

ح�����س��ر ال��ح��ف��َل ج���م���ٌع ح��ا���س��ٌد من 

اإل��ى  بالإ�سافة  والمهتمين  الم�ساركين 

الحفل  وب��داأ  الأفا�سل.  العلماء  من  عدد 

ر  وت��ق��ري��ٍر م�سوَّ ق��راآن��ي��ة ع��ط��رة  ب��ت��الوة 

ثم  الجمعية،  واإ���س��دارات  ن�ساطات  حول 

تحّدث المديُر العاُم للجمعية ال�سيخ ناجي 

مجموعة  كلمته  في  عر�س  وقد  حمادي. 

التعليم  ومنها:  للجمعية،  دوري��ة  برامج 

ولمقّدماِتها،  اليوميِة  لل�سالِة  الم�سّوُر 

المتعّددة،  بلغاِته  الإنترنت  موقِع  تفعيُل 

اإقامة ور�س خا�سٍة بالأهل للم�ساعدِة على 

على  لحثِّهم  الأب��ن��اِء  مع  التوا�سِل  تفعيل 

ال�سالة.

ها�سم  ال�سيد  �سماحة  كلمة  كانت  ثم 

�سفي الدين، وقد تمحورْت حول ال�سالة، 

وكيف  ال�سالة،  تاأدية  اأهمية  على  فاأّكد 

نجعل ال�سالة هّمًا في حياتنا. ثّم تحّدث 

ع��ن اأب��ع��اد ال�����س��الة ال��ف��ردي��ة والأ���س��ري��ة 

فيها  تناول  كما  والدينية.  والجتماعية 

اأهم الم�ستجدات ال�سيا�سية.

وف����ي ن��ه��اي��ة ال��ح��ف��ل ج����رت ق��رع��ٌة 

ل��ل��م�����س��ارك��ي��ن ف���ي ال��م�����س��اب��ق��ة لخ��ت��ي��ار 

الفائزين، وجرت قرعٌة ثانية للح�سور.

نشاطات
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الواحة

)soduku( ســـــودوكـو 
مكّونة  ال�سبكة  هذه  اللعبة:  �شروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّسم اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط 

9 �سمن  اإلى   1 من  الأرق��ام  و�سع  اللعبة 

كل  في  الرقم  يتكرر  ل  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

1 6 4 2 8
1 8 9 7

6 5 9
7 3

3 9 8 7 1
8 6 4 5 3

1 2 9
5

9 6 7

أحاديث ُضِربت مثاًل 
)الخ�صال، ال�صدوق، �ص618( 1 - الم�صلم، مراآة اأخيه. 

)الوافي، الكا�صاني، ج26، �ص157( 2 - الغنى غنى النف�ص. 

)الغدير، الأميني، ج6، �ص304( 3 - ل يمالأ جوف ابن اآدم اإّل التراب. 

)الوافي، الكا�صاني، ج1، �ص169( 4 - اتقوا فرا�صة الموؤمن. 

)الغدير، الأمين، ج7، �ص151( 5 - ل ُيجتنى من ال�صوك العنب. 

)زبدة البيان، المحقق الأردبيلي، �ص408 6 - اأحبب حبيبك هونًا ما 

طرائف:

ا�صمه �صالح؟

- �ساأل �سديقه الريا�سي: ما ا�سم رونالدو 

ال�سخ�سي؟

- فقال له: �سالح.

- فقال: كيف عرفت؟

المباراة  على  المعلق  �سمعت  فاأجابه:   -

يقول: مخالفة ل�سالح رونالدو!

اهلل ل يحرمنا منها

- كانت امراأة عجوز جال�سة في البرد 

القار�س اأمام النار فقالت: اهلل ل يحرمنا 

منها دنيا واآخرة.

أحجية
ل���ي�������س���وا ي����م����وت����ون وه�������م �����س����ّب����اُنم��������ا ������س�����ب�����ع�����ٌة ك�����ل�����ه�����م اإخ�������������وان

ل����������م ي��������ره��������م ف����������ي م�������و��������س�������ع اإن�����������������س��������اُن

الواحة
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اآداب حق الموؤمن في غيبته

عن الإمام ال�سادق Q قال: »فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبًا ولم ي�سهد عليه 

عندك �ساهدان فهو من اأهل العدالة وال�ّستر، و�سهادته مقبولة، واإن كان في نف�سه 

تعالى ذكره، داخل في ولية  بما فيه فهو خارج عن ولية اهلل  اغتابه  مذنبًا، ومن 

P قال:  اآبائه، عن ر�سول اهلل  اأبي عن  Q: »لقد حّدثني  ال�سيطان«، ثم قال 

َمن اغتاب موؤمنًا بما فيه لم يجمع اهلل بينهما في الجنة اأبدًا، ومن اغتاب موؤمنًا بما 

لي�س فيه فقد انقطعت الع�سمة بينهما، وكان المغتاب في الّنار خالدًا فيها وبئ�س 

الم�سير«.

)الوافي، الكا�صاني، �ص1016(

غريب المفردات في القرآن  الكريم
قال تعالى: {َوَحَمْلَناُه َعلَى َذاِت اأَْلَواٍح َوُد�ُشٍر} )القمر: 13(.

ُيقال:  بقهر،  ال�سديد  الدفع  الد�سر  واأ�سل  د�سار،  الواحد  م�سامير،  اأي  د�ُشر: 

د�سره بالرمح. ورجل مد�سر كقول: رجل مطعون.

من قبس الوالية 
:Q لأمير الموؤمنين علي P من و�سّية الر�سول -

»اثنتا ع�سرة خ�سلة ينبغي للرجل الم�سلم اأن يتعّلمها على المائدة، اأربع 

منها فري�سة، واأربع منها �ُسّنة، واأربع اأدب.

فاأما الفري�سة: فالمعرفة بما ياأكل، والت�سمية وال�سكر والر�سا.

واأن  اأ�سابع،  بثالث  والأكل  الي�سرى،  الرجل  على  فالجلو�س  ال�سّنة:  واأما 

ياأكل مما يليه، وم�ّس الأ�سابع.

وجوه  في  النظر  وقّلة  ال�سديد،  والم�سغ  الّلقمة،  فت�سغير  الأدب:  واأم��ا 

النا�س، وغ�سل اليدين«.

)الوافي، الكا�صاني، ج26، �ص171(
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1
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9

10

الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

م�شلح هندي – مو�شع. 1

ي�شتعيد – �شورة. 2

نرّطب ال�شيء بالماء – ظالم. 3

يغيب النجم – عالجي. 4

اأداة ن�شب – اأتى – تهرب. 5

حرف اأبجدي – عقلي. 6

خاطر وفْكر – ذكره بال�شوء في غيابه. 7

نوع �شيارات – اأداة جزم. 8

يعمل ال�شيء في الم�شنع – يريدا. 9

المنازل – �شئم. 10

عموديًا:

دولة افريقية – �شيدا وعمرا. 1

دولة اأوروبية – من اأنواع الحيات. 2

ُنهلك ونف�شد ال�شيء – دولة اآ�شيوية. 3

جواهر – اأوى اإلى المكان – اإدراك. 4

يجتهد – اأداة �شرط. 5

اأف�شل اأعياد االأمة . 6

ف�شاء – �شيف قاطع. 7

دولة اأوروبية – حزن وهم. 8

تبذير – من الطيور. 9

و�شى – يب�شرهما. 10

الواحة
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حل الكلمات المتقاطعة ال�صادرة في العدد 268

من يرغب من االإخوة القراء بالم�شاركة في �شحب قرعة الم�شابقة؛ 

فلي�شتعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Soduku حــــل شبــكـة
الصادرة في العدد 268

9 8 3 7 1 6 5 4 2

1 7 4 2 3 5 8 9 6

2 5 6 8 4 9 3 7 1

5 6 9 4 2 1 7 8 3

7 4 8 6 5 3 1 2 9

3 1 2 9 7 8 6 5 4

6 9 7 3 8 2 4 1 5

8 2 5 1 6 4 9 3 7

4 3 1 5 9 7 2 6 8

الجواب: اأيام الجمعة.

اأجوبة م�صابقة العدد 267

12345678910

نيمالان�صحم1

بللبما�صو2

ايانايدن�ص3

لمنامراا4

او�صنكدلب5

لماامدان6

مهمهنامج7

ة�صيرملانيع8

هاةدهدنف9

مللتاقمر10

1 - �شح اأم خطاأ؟
اأ - �شح.

ب -  �شح.

ج - خطاأ.

2 - امالأ الفراغ:
اأ - العز.

ب - القراآنية.

ج - الجزع.

3 - َمن القائل؟
م�شباح  ت��ق��ي  م��ح��م��د  ال�����ش��ي��خ   - اأ 

اليزدي.

.Qب - االإمام علي

ج - االأر�ض.

ال��خ��ط��اأ ح�����ش��ب��م��ا ورد في  ���ش��ّح��ح   -  4

العدد:

اأ - ال نقي�ض.

ب - وين�ّشط.

ج - الذكية.

5 - من/ ما المق�شود؟
اأ - االأطباء والممر�شون.

ب - التوابون.

.Qج - االإمام الح�شين

6 -  اأ  -7 �شهور.

7 -  اأمراء الجنة.

8 -  ب - في ت�شييع الميت.

9 -  غير منتظم.

10 - الميت/ ابن اآدم.
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غير صالح... للحكم 

اإن  وما  الجامعة،  في  العامة  ال�ساحة  نحو  م�سرعًا  الأر�س  ينهب  وراح  الهاتف  اأقفل 

نت�سرف  ل  نحن  »توقفوا...  فيهم:  زاأر  حتى  المتعاركين،  ال�سباب  مجموعة  اإلى  و�سل 

لكالم  بع�سهم  امتثل  الم�ساكل«.  افتعال  ولي�س  عزاء  مجل�س  اإقامة  نريده  ما  كل  هكذا، 

اإلى رفاقه  اأ�سار �سابٌّ من المجموعة الأخرى  الحاج �سادق، وهم يزفرون غ�سبًا، فيما 

ب�سبط النف�س، وتقدم ب�سع خطوات باتجاه الحاج �سادق - الذي بدا غير مرتاح لظهور 

ال�ساب ذي ال�سعر الطويل، والمالب�س ال�سيقة، واآلته المو�سيقية المرافقة له دومًا - ورمى 

واأ�سار  قبلكم«.  بذلك  الإذن  واأخذنا  احتفالنا،  اإقامة  نريد  »ونحن  اهتمام:  بغير  كلماته 

متحديًا اإلى رفاقه بو�سع اآلتهم وال�ستعداد.

وجد الحاج �سادق نف�سه م�سطرًا: »مجل�سنا غدًا، اليوم ال�ساحة لهم«. لم يكن �سبب 

عدم ارتياحه هو مظهر ال�ساب، فهو يعرف انتماءه لعائلة متدينة، ولطالما حاول التقرب 

منه ولم يفلح، بل على العك�س تمامًا... كلما اأخذ يبتعد، حتى اأ�سبح �سادق ل يحب روؤيته 

لأنه يذكره بف�سله باحتواء �ساب فتّي، فاأ�سدر حكمًا عليه »غير قابل للتغيير«.

بعد �سنوات قليلة، تخلى �سادق عن متابعة �سوؤون الطالب الجامعيين وتركز عمله في 

العمل الجهادي، وكان ي�سمو بنف�سه لأنه يعمل مع النخب ال�سبابية وال�سفوة الم�سّحين 

فقط.

خالل  واأتعبوه  العدو  حّيروا  الذين  الأبطال  اأح��د  �سهادة  تبّلغ  نوعية،  عملية  وبعد 

العمليات الجهادية. تحدثوا عن تمّيزه وقدرته على اإرباك العدو، وتوقع خطواته. لم يمنع 

الحاج �سادق نف�سه من المقارنة بينه وبين ال�سبان الذين لم يتركوا لديه �سوى انطباٍع 

العائلة...  واإبالغ  والدفن  الت�سييع  مرا�سم  للتح�سيرات..  وانطلق  والخّفة..  بال�سطحية 

توّجه اإلى حيث جثمان ال�سهيد، تقدم ليراه... وبكى.. تراجع اإلى الخلف، واحتمى بزاوية 

في الظل، وذرف دموعًا على نف�سه هذه المرة، التي اأ�سدرت اأحكامًا خاطئة على ذلك 

ال�ساب، فيما اأثبت قدرته على اإرباك العدو وال�سديق، وارتفع الآن �سهيدًا.

نهى عبد اهلل

آخر الكالم
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