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ال�سيد علي عبا�س املو�سوي

في  الإلهّية  المخلوقات  اأ�سعف  ع��داد  من  هو  الإن�ساني  المخلوق 

ولول  لو ترك وحده.  البقاء حّيًا  اأي قدرة على  لحظة ولدته. ل يملك 

به،  والعناية  الهتمام  الأبوين  فطرة  في  جعلت  التي  الإلهية  الرعاية 

وببطء  تدريجيًا،  القوى  باكت�ساب  يبداأ  الذي  الإن�سان،  ن�سل  لنقطع 

ن�سبي قيا�سًا ب�سائر المخلوقات.

هذا الإن�سان، بما و�سفناه اأعاله، هو الذي يهيمن على الأر�س كّلها، 

ليكون  توؤهله  التي  القوى  ويمتلك  يكبر  له.  وجّل  عزَّ  اهلل  �سّخرها  وقد 

�سّيد هذه الأر�س، وبالفعل ي�سبح هذا الإن�سان هو الم�سيطر على الكون 

كله يت�سّرف فيه.

ويعترف الإن�سان بل�سان الحال والمقال، ول مجال له لالإنكار، باأّن 

بالعقل  اأي  المخلوقات،  �سائر  عن  خالقه  به  مّيزه  ما  بف�سل  كله  هذا 

وحده، دون �سائر ال�سفات والخ�سائ�س، لأّن في �سائر المخلوقات من 

العنا�سر ما يفوق به قدرات الإن�سان بدرجات.

الأر�س  الت�سّرف في  تلك على  الإن�سان، عندما يرى قدرته  وهذا 

الظواهر  وباأعظم  وقدرة،  قّوًة  الحيوانات  باأعظم  حتى  التحّكم  وعلى 

التكوينّية كالجبال التي يتمّكن من اأن يزيلها بعزمه، واإرادته، وبعقله ل 

بقوة ج�سده، ينتابه في كثير من الأحيان الغرور، وي�سعر بعظمة نف�سه، 

ويدخل في نف�سه الُعْجب العظيم. 

وي�سل به ذلك الُعْجب اإلى اأن يتجاوز، في تكّبره وما يراه من عَظمة 

نف�سه، الحّد المعقول؛ فيرى لنف�سه الف�سل في ذلك كله، وين�سى خالقه 

أول الكالم
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الذي اأعطاه كّل ما لوله لما كتب له البقاء منذ لحظات ولدته الأولى، 

بهذا  اآم��ن  لديه،  الكبر  حالة  تنّزلت  واإن  تمامًا،  الخالق  ه��ذا  فينكر 

ع له ول ُيطيع  الخالق، ولكنه يتكّبر عليه بالت�سرف وال�سلوك، فال يخ�سَ

اأمره ونهيه، بل يتعّمد اأحيانًا مع�سيته فينكره فعاًل واإن لم ينكره قوًل.

ولكّن خالقه الرحيم لم يهمله، وهو العليم به واأقرب اإليه من حبل 

اأنبياءه ور�سله لكي يذّكروه من�سّي نعمته، ويخرجوه  اإليه  الوريد، فَواتر 

طاعته  اإلى  واللجوء  خالقه  على  التكّبر  عدم  اإلى  وينّبهوه  غفلته،  من 

وامتثال اأمره.

ولكن، من النا�س من َعَرف قدر نف�سه، فعلم بالفعل اأن كّل ما يقوى 

على القيام به في هذه الدنيا، هو من مواهب رٍب رحيٍم كريم، واأّنه لول 

عطاياه لعجز حتى عن الو�سول اإلى الطعام الذي يقيه الموت جوعًا.

التفّكر  مراتب  وط��وى  المعرفة  درج��ات  في  ترّقى  َمن  منه  واأرق��ى 

والتدّبر في خلق ال�سماوات والأر�س، فعلم اأّن كل فعل ي�سدر عنه حتى 

ما كان منه طاعًة هلل عزَّ وجلَّ وامثتاًل لأمره ونهيه هو من توفيق اهلل 

له، واأّنه لول العناية الإلهية َلما وّفق ليكون في مح�سر الطاعة للرحمن.

اإّنهم الذين يبادرون اإلى فعل الخير في كّل الحالت. وما يمّيزهم 

اأنهم يذكرون اهلل دائمًا، وذلك لأّنهم يدعونه في كل  �سفة اأخرى هي 

اأّن كل ما  اأم في رخاء، لما تيّقنوه من  اأكانوا في �سّدة  الحالت، �سواء 

لديهم هو من عند اهلل.

تراهم  نفو�سهم، حيث  في  الخ�سوع  �سفة  ذلك  واأج��ّل من  واأعظم 

في حالة خ�سوع دائم هلل؛ لأنهم ل يرون لأنف�سهم اأي رفعة اأو �ساأن اأمام 

ا اإِْذ َناَدى  الذات الإلهية. اإّنهم المو�سوفون في كتاب اهلل بقوله: {َوَزَكِريَّ

َربَُّه َربِّ َل َتَذْرِني َفْرًدا َواأَنَت َخْيُر اْلَواِرِثيَن * َفا�ْسَتَجْبَنا َلُه َوَوَهْبَنا َلُه 

نَُّهْم َكاُنوا ُي�َساِرُعوَن ِفي اْلَخْيَراِت َوَيْدُعوَنَنا  لَْحَنا َلُه َزْوَجُه اإِ َيْحَيى َواأَ�سْ

َرَغًبا َوَرَهًبا َوَكاُنوا َلَنا َخا�ِسِعيَن} )الأنبياء: 89  - 90(.

5واآخر دعوانا اأن الحمد هلل رّب العالمين.
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حم�سن �سريعتي

اإّن درا�سة الروايات التي تتحّدث حول 

اإلى  تق�سم  اأنها  تبّين   ،| الإم��ام  غيبة 

مجموعات عدة:

*الأولى: تطبيق �سنن الأنبياء
اأ�ساليب  الأنبياء،  �سنن  المق�سود من 

الغياب  جملتها  وم���ن  الأن��ب��ي��اء،  وط���رق 

والختفاء عن اأنظار النا�س.

Q: »اإن  عن الإم��ام اأبي عبد اهلل 

فقلت  اأم��ده��ا،  ي��ط��ول  غيبة  م��ّن��ا  للقائم 

ل��ه: وِل���َم ذاك ي��ا اب��ن ر���س��ول اهلل؟ ق��ال: 

فيه  يجري  اأن  اإّل  اأَب��ى  وج��ّل  ع��ّز  اهلل  اإن 

له  بّد  ل  واأن��ه  غيباتهم  في  الأنبياء  �سنن 

ا�ستيفاء مدد غيباتهم، قال  �سدير من  يا 

اهلل عّز وجل: {َلَتْرَكُبنَّ َطَبًقا َعن َطَبٍق} 

�سنن من  �سننًا على  اأي   )19 )الن�سقاق: 

.
)1(

كان قبلكم«

*الثانية: الإمام | ل يكون بين 
قوم ظالمين

عن م��روان الأن��ب��اري ق��ال: »خ��رج من 

لنا  ك��ره  اإذا  اهلل  »اإن   :Q جعفر  اأب��ي 

.
)2(

جور قوم نزعنا من بين اأظهرهم«

تعالى  اهلل  غ�سب  *الثالثة: 
واإعالم النا�س

اإلّي  »كتب  قال:  الفرج  بن  محمد  عن 

تبارك  اهلل  غ�سب  اإذا   :Q جعفر  اأبو 

.
)3(

انا عن جوارهم« وتعالى على خلقه نحَّ

في رحاب بقية اهلل
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*الرابعة: امتحان النا�س
»�سمعت  ق���ال:  اأع��ي��ن  ب��ن  زرارة  ع��ن 

ال�سادق جعفر بن محمد L يقول:... 

في  ال��ن��ا���س  ي�سك  ال���ذي  المنتظر  وه���و 

اأب��وه  م��ات  اإذا  يقول:  من  فمنهم  ولدت��ه، 

مات ول عقب له، ومنهم من يقول: قد ولد 

وجّل  عّز  اهلل  لأن  ب�سنتين  اأبيه  وف��اة  قبل 

اأن يمتحن خلقه فعند ذلك  ]يحب[  يجب 

.
)4(

يرتاب المبطلون«

*الخام�سة: الخوف من القتل
»علل  كتاب  في   M ال�سدوق  ينقل 

ال�سادق  الإم���ام  اإل���ى  ب�سنده  ال�����س��رائ��ع« 

Q اأن الر�سول P قال: »ل بّد للغالم 

من غيبة. فقيل له: وِلَم يا ر�سول اهلل! قال: 

.
)5(

يخاف القتل«

تحت  يكون  ل  اأن  *ال�ساد�سة: 
بيعة اأي حاكم

اأّن��ه   Q اأب��ي عبد اهلل  عن الإم��ام 

عنقه  في  لأحد  ولي�س  القائم  »يقوم  قال: 

.
)6(

عهد ول عقد ول بيعة«

عن اإلمام الصادق جعفر بن 
حممد Q: »إن لصاحب هذا 
األمر غيبة ال بّد منها يرتاب فيها 

كل مبطل...«

*ال�ســــــابعة: اأ�ســــالب الــكـــفـــار 
والموؤمنين

قال:   Q اهلل  عبد  اأب��ي  الإم���ام  عن 

لم   Q الموؤمنين  اأمير  بال  ما  له:  »قلت 

يقاتل مخالفيه في الأّول؟ قال: لآية في كتاب 

��ِذي��َن  ْب��َن��ا الَّ ��ُل��وا َل��َع��ذَّ اهلل ع��ّز وج��ل {َل���ْو َت��َزيَّ

 .)25 )الفتح:  اأَِليًما}  َعَذاًبا  ِمْنُهْم  َكَفُروا 

ودائ��ُع  ق��ال:  بتزايلهم؟  يعني  وما  قلت  ق��ال: 

فكذلك  كافرين  ق��وم  اأ�سالب  في  موؤمنون 

تخرج  حتى  اأب���دًا  يظهر  لن   Q القائم 

فاإذا خرجت ظهر على  وجّل  عّز  ودائع اهلل 

.
)7(

من ظهر من اأعداء اهلل فقتلهم«

*الثامنة: �سّر الغيبة مجهول
بن محمد  ال�سادق جعفر  الإمام  عن 

الأم��ر غيبة ل  ل�ساحب هذا  »اإن   :Q

بّد منها، يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: 

وِلَم ُجِعْلُت فداك؟ قال: لأمر لم ُيوؤذن لنا 

في ك�سفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في 

غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته وجه 

حجج  من  مه  تقدَّ من  غيبات  في  الحكمة 

اهلل تعالى ذكره... يا ابن الف�سل، اإن هذا 

الأمر اأمٌر من اأمر اهلل تعالى، و�سرٌّ من �سّر 

اهلل، وغيٌب من غيب اهلل، ومتى عِلمنا اأّنه 

كّلها  اأفعاله  باأن  �سّدقنا  حكيم،  وجّل  عّز 

.
)8(

حكمة، واإن كان وجهها غير منك�سف«

*في كتب الأدعية
الجنان  مفاتيح  ك��ت��اب  درا���س��ة  بعد 

7وال�����س��ح��ي��ف��ة ال��م��ه��دي��ة، ح�����س��ل��ن��ا على 

م
 2

01
4 

ل
و

لأ
 ا

ن
و

ن
كا

/
 2

79
د 

د
ع
ل
ا



�سواهد توؤّيد المجموعات الثانية، الثالثة، 

الخام�سة والثامنة من الروايات:

1 - �سرُّ الغيبة مجهول واهلل تعالى 
وحده هو العالم

اأّن��ه قال:   Q عن الإم��ام ال�سادق 

الحكمة  وجه  غيبته  في  الحكمة  »...وج��ه 

في غيبات من تقدمه من حجج اهلل تعالى 

ذكره. اإّن وجه الحكمة في ذلك ل ينك�سف 

.
)9(

اإّل بعد ظهوره«

اإل���ى ذاك الأم���ر  ال���رواي���ات  اأ����س���ارت 

من  بنحو  الأدع��ي��ة  عنه  تحدثت  وك��ذل��ك 

الغيبة  وق��ت  اأن  اأّك��دت على  الأن��ح��اء حيث 

من الأمور التي يعلمها اهلل تعالى فقط واأما 

تعالى.  اهلل  من  طلب  اإلى  فيحتاج  الظهور 

هو  هنا  وال��دع��اء  الطلب  م��ن  المق�سود 

التوّجه اإلى اهلل تعالى لإزالة اأ�سباب الغيبة.

و�سينا 
ُ
اأ ال��ذي  المعرفة  دع��اء  في  نقراأ 

غير  العالم  »اأنت  الغيبة:  زمان  في  بقراءته 

.
)10(

معلَّم، بالوقت الذي فيه �سالح اأمر ولّيك«

وق���د ذك���ر ال�����س��ي��د اب���ن ط���اوو����س في 

الإ�سارة  بعد  الدعاء  هذا  الأ�سبوع  جمال 

ع�سر  �سالة  بعد  ال����واردة  الأدع��ي��ة  اإل��ى 

جاء  وق��د  الكبيرة.  وال�سلوات  الجمعة 

ده  واأيِّ ل فرجه  »اللهمَّ عجِّ منه:  في مقطع 

.
)11(

بالن�سر«

الأم���ور  م��ن  ال��غ��ي��ب��ة  ع��ّل��ة  ف����اإّن  اإذًا، 

المخت�سة باهلل تعالى، لذلك يجب الطلب 

الموانع ليظهر ذاك  اإزاحة كّل  منه تعالى 

الم�سلح العالمي.

اأن   | اأراد اهلل تعالى لالإمام   -  2
ل يكون بين قوٍم ظالمين

عن م��روان الأن��ب��اري: »خ��رج من اأبي 

جعفر Q: اإن اهلل اإذا كره لنا جور قوم 

.
)12(

نزعنا من بين اأظهرهم«

ا�ستعداد  ع��دم  اأّن  فيه  �سك  ل  م��ّم��ا 

المع�سوم هو  الإمام  النا�س للحفاظ على 

من العلل الأخرى للغيبة وهذا ما اأ�سار اإليه 

وا ولة اأمرك، ووالوا  بع�س الأدعية: »و�ساقُّ

اأول��ي��اءك، وظلموا اأهل  اأع��داءك، وع��ادوا 

.
)13(

بيت نبّيك«

3 - الخوف من القتل
»ل بّد للغالم من غيبة. فقيل له: وِلَم 

 .
)14(

القتل« يخاف  ق��ال:  اهلل؟  ر���س��ول  ي��ا 

منجي  يبقى  اأن  الإلهية  الإرادة  ���س��اءت 

الأمم هذا في اأمان من كل خطر ليتحّقق 

.R هدف الأنبياء والأئمة الأطهار

الدعاء  في  بو�سوح  الأم��ر  هذا  يظهر 

ال�سرداب  ف��ي  ال�سالة  بعد  ُي��ق��راأ  ال��ذي 

اأراد  الذي  النور  على  »ال�سالم  المقّد�س: 

.
)15(

اأهل الكفر اإطفاءه«

المطّهر  ال�����س��رداب  اآداب  ف��ي  ج���اء 

وكيفية زيارته:

وط��اٍغ  ب��اٍغ  ك��ل  �سّر  م��ن  اأع���ذه  »اللهمَّ 

بين  من  واحفظه  خلقك،  جميع  �سّر  ومن 

�سماله،  يمينه وعن  ومن خلفه وعن  يديه 

شاءت اإلرادة اإللهية أن يبقى 
منجي األمم هذا يف أمان 
من كل خطر ليتحّقق هدف 
Rاألنبياء واألئمة األطهار

في رحاب بقية اهلل

8



.
)16(

واحر�سه وامنعه اأن يو�سل اإليه ب�سوء«

في  بقراءته  اأو�سينا  دع��اء  في  وج��اء 

ق��ن��وت ال�����س��الة اأي����ام ال��ج��م��ع��ة: »وح��ّف��ه 

ب��م��الئ��ك��ت��ك، واأّي������ده ب����روح ال��ق��د���س من 

خلفه  ومن  يديه  بين  من  وا�سلكه  عندك، 

ر�سدًا يحفظونه من كل �سوء، واأبدله من 

.
)17(

بعد خوفه اأمنًا«

واإعـــالم  تــعــالــى  اهلل  غ�سب   -  4
النا�س

اإلّي  »كتب  قال:  الفرج  بن  محمد  عن 

تبارك  اهلل  غ�سب  اإذا   :Q جعفر  اأبو 

.
)18(

انا عن جوارهم« وتعالى على خلقه نحَّ

في  اأن��ه��م  ي��ع��ت��ق��دون  ال�سيعة  ك���ان 

البيت  اأهل  عن  المدافعون  هم  البداية 

التق�سير كان  اأن  اإّل  R والمحبين، 

العمل  اأث��ن��اء  منهم  البع�س  م��ن  يظهر 

حيث تركوا تلك الأنوار الإلهية لالأعداء 

علل ال�سرائع، ال�سيخ ال�سدوق، ج1، �س245.( 1)

م.ن، �س244.( 2)

الكافي، ال�سيخ الكليني، ج1، �س343.( 3)

كمال الدين، ال�سيخ ال�سدوق، ج2، �س346.( 4)

علل ال�سرائع، م.�س، ج1، �س243.( 5)

الكافي، م.�س، �س342.( 6)

بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج52، �س97.( 7)

كمال الدين، م.�س، ج1، �س288.( 8)

م.ن.( 9)

ال�سحيفة المهدية، مجتهدي ال�سي�ستاني، �س355.( 10)

مفاتيح الجنان، ال�سيخ عبا�س القمي، �س589.( 11)

علل ال�سرائع، م.�س، �س244.( 12)

اإقبال الأعمال، ال�سيد ابن طاوو�س، ج1، �س310.( 13)

المه���دي الموع���ود، عل���ي الدواني، ترجم���ة المجلد 13 م���ن البحار، ( 14)

الن�س، �س843.

مفاتيح الجنان، ال�سيخ عبا�س القمي، �س528.( 15)

جمال الأ�سبوع، ابن طاوو�س، �س301.( 16)

م.ن، �س256.( 17)

الكافي، م.�س، ج1، �س343.( 18)

مفاتيح الجنان، م.�س، �س536.( 19)

اإقبال الأعمال، م.�س، ج3، �س331.( 20)

الهوام�س

�سهادة  بعد  تق�سيرهم  اإل��ى  التفتوا  ثم 

ذلك  اأن  العلم  مع   R المع�سومين 

لم يكن مفيدًا.

فيما  تعالى  اهلل  غ�سب  النا�س  َع��َرف 

ينبغي  كان  | حيث  الإم��ام  بغيبة  يتعلق 

الرمق  حتى  الإم���ام  جانب  اإل��ى  ال��وق��وف 

الأخ���ي���ر. وت��ح��ّدث��ت الأدع���ي���ة ح���ول ه��ذا 

منها  ع��ّدة  اأب��ع��اد  من  ودر�سته  المو�سوع 

دعاء الندبة الذي ورد فيه اإظهار الألم من 

»عزيٌز  وداخليًا:  باطنيًا  الم�ساعدة  عدم 

ثم   .
)19(

الورى« ويخذلك  اأبكيك  اأن  عليَّ 

اأن يجعل لنا ن�سيبًا  نطلب من اهلل تعالى 

في زمان الظهور.

من  الن�سف  ليلة  اأع��م��ال  ف��ي  وج���اء 

�سعبان: »واأدرك بنا اأيامه وظهوره وقيامه، 

بثاره،  ثارنا  واقرن  اأن�ساره،  من  واجعلنا 

.
)20(

واكتبنا في اأعوانه وخل�سائه«
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*بعين الإن�ساف جديرون بالّلوم
ول��ه��ذا ف���اإن الإن�����س��ان ي���رى اأع��م��ال��ه 

من  نف�سه  يرى  وبذلك  كبيرة،  ال�سغيرة 

نف�سه  ويرى  اهلل  ة  خا�سّ ومن  ال�سالحين 

على  للمدح  وم�ستوجبًا  للثناء  م�ستحقًا 

ما  واإذا  التافهة.  الحقيرة  الأعمال  تلك 

من  واأعظم  اأف�سل  اأعماًل  غيره  من  راأى 

اأعمال  وي�سف  اأهمية،  يعيرها  اأعماله 

النف�س؛ لأن الإن�سان  الُعجب تن�ساأ من حبِّ  اأن رذيلة  اعلم 

الأخــطــاء  جميع  اأ�ــســا�ــس  فيكون  الـــذات،  ــبِّ  ح على  مفطور 

والمعا�سي الإن�سانية والرذائل الأخالقية، حب النف�س.

ُحّب النفس
أساس الُعْجب

ال�سيئة  واأعماله  بالقبح،  ال�سالحة  النا�س 

القبيحة بالح�سنة. ي�سيء الظّن بخلق اهلل 

ولكّنه يح�سن الظّن بنف�سه، واأن اهلل مدين 

له واأنه ي�ستوجب منه الرحمة.

اأع��م��ال��ن��ا  ف���ي  ق��ل��ي��اًل  الآن  ف��ل��ن��ف��ك��ر 

م العقل قلياًل في الأفعال  ال�سالحة ولنحكِّ

العبادّية ال�سادرة عّنا، ولننظر اإليها بعين 

الإن�ساف، لنَر هل اأننا ن�ستحق بها المدح 

نور روح اهلل

10



والثناء والثواب والرحمة، اأو اأننا جديرون 

واإذا  والنقمة؟  والغ�سب  والعتاب  باللوم 

ما اأحرقنا اهلل ب�سبب هذه الأعمال، التي 

نراها ح�سنة، بنار القهر والغ�سب األ يكون 

ذلك عدًل؟

*الدنيا ِقبَلة اآمالنا
الذي  ال�سوؤال  ه��ذا  في  اأحّكمكم  اإن��ي 

اأط���رح���ه، اأري�����د م��ن��ك��م ال���ج���واب ع��ن��ه، 

والتاأمل.  الفكر  اإع��م��ال  بعد  باإن�ساف، 

الر�سول  اأخ��ب��رك��م  اإذا  اأن��ه  ه��و  وال�����س��وؤال 

الم�سّدق،  ال�سادق  وه��و   ،P الأك���رم 

عمركم  ط����وال  اهلل  ع��ب��دت��م  اإذا  اأن��ك��م 

النف�س  �سهوات  وتركتم  اأوام���ره  واأطعتم 

على  وعملتم  عبادته  تركتم  اأو  ورغباتها، 

وعلى  وتعالى  �سبحانه  توجيهاته  خ��الف 

طيلة  و�سهواتها  النف�س  رغ��ب��ات  اأ�سا�س 

 P ال��ر���س��ول  اأخ��ب��رك��م  اإذا  ح��ي��ات��ك��م، 

ولن   - الحالتين  كلتا  في   - �سّيان  باأنكم 

على  اإنكم  الآخ���رة  في  درجاتكم  تختلف 

الجنة  اإل��ى  و�ستذهبون  »ناجون«  حال  كل 

-ح�سب  ف��رق  فال  ال��ع��ذاب،  من  وتاأمنون 

هل  ت��زن��وا!  اأو  ت�سّلوا  اأن  بين  الفر�س- 

على  وت��ح��ّرم��ون  ال�سهوات  تتركون  كنتم 

اأج��ل  م��ن  النف�سانّية  ال��ّل��ذات  اأنف�سكم 

هل  ل؟  اأو  فيه،  والرغبة  تعالى  اهلل  ر�سا 

بالم�ستحّبات  تعالى  منه  �ستتقّربون  كنتم 

باإن�ساف  اأجيبوا  والجماعات؟  والُجمعة 

ودون تظاهر ورياء. اإنني اأعلن عن نف�سي 

وعمن من هو على �ساكلتي باأّنا كّنا ن�سبح 

من اأهل المع�سية ونترك الطاعات ونعمل 

بال�سهوات النف�سانية.

جميع  اأّن  ن�ستنتج  ت��ق��دم،  م��ا  وب��ع��د 

النف�سانّية  الّلذات  اأج��ل  من  هي  اأعمالنا 

هي  اآمالنا  وقبَلة  اأنظارنا  وجهة  واإّن 

فتح ب�ساط ال�سهوة. اإّن ال�سالة 

ال��ت��ي ه��ي م��ع��راج القرب 

اإلى اهلل نوؤّديها قربة 

فلنفكر يف أعمالنا الصاحلة، 
ولننظر إليها بعني اإلنصاف، لرَن 

هل أننا نستحق بها املدح والثناء، 
أو أننا جديرون باللوم والعتاب؟

11

م
 2

01
4 

ل
و

لأ
 ا

ن
و

ن
كا

/
 2

79
د 

د
ع
ل
ا



اإلى  بالقرب  لها  عالقة  ول  الجنة  لن�ساء 

وهي  الأم���ر،  بطاعة  لها  عالقة  ول  اهلل، 

بعيدة اآلف الفرا�سخ عن ر�سا اهلل.

*الرياء �سرك
ف���ي ح�سرة  اأن����ت  ال��م�����س��ك��ي��ن!  اأي���ه���ا 

المالئكة  مح�سر  وف��ي  ج��الل��ه،  ج��ّل  اهلل 

تعالى،  ر�سا اهلل  تعمل خالف  المقربين، 

والعبادة التي هي معراج القرب من اهلل، 

توؤديها لأجل النف�س الأّمارة بال�سوء ولأجل 

ال�سيطان، فالرياء �سرك وقبحه نا�سئ من 

اأنك لم توؤدِّ العبادة لأجل اهلل.

الُعجب  العمل  ا�ستدعى  اإذا  وعليه 

ا�ستدعى  واإذا  فافعل.  والتغنج،  والتدلل 

بالتق�سير  والعتراف  والتذّلل  الخجل 

فيجب عليك بعد كل عبادة اأن تتوب مما 

ن�سبته اإلى نف�سك دون دليل. األ ترى اأن 

عليك اأن تتوب من قولك واأنت تقف اأمام 

����ي  {اإِنِّ ال�سالة:  ف��ي  ال��دخ��ول  قبل  اهلل 

َماَواِت  ال�سَّ َف��َط��َر  ِل��لَّ��ِذي  َوْج��ِه��ي  ��ْه��ُت  َوجَّ

َوالأَْر�َض َحِنيًفا َوَما اأََنا ِمْن اْلُم�ْسِرِكيَن} 

اَلِتي َوُن�ُسِكي  )الأنعام: 79(، {ُقْل اإِنَّ �سَ

اْلَعاَلِميَن}  َربِّ  ِلِ  َوَم��َم��اِت��ي  َوَم��ْح��َي��اي 

)الأنعام: 162(. فهل وجوهكم متوجهة 

اأنتم  ال�سماوات والأر�س؟ هل  اإلى فاطر 

هل  ال�سرك؟  من  وخال�سون  م�سلمون 

ومماتكم  وحياتكم  وعبادتكم  �سالتكم 

هلل؟

*كن حذرًا من اإحباط الأعمال
مكائد  تجاه  ح��ذرًا  كن  الأخ،  اأيها  فيا 

يدعك  لن  اأن��ه  واعلم  وال�سيطان،  النف�س 

اأيها الم�سكين توؤّدي عماًل واحدًا باإخال�س. 

التي  الخال�سة  غير  الأعمال  هذه  وحتى 

يدعك  ل  بف�سله،  منك  تعالى  اهلل  تقّبلها 

الهدف  اإل��ى  بها  ت�سل  اأن   - ال�سيطان    -

كلها،  اأع��م��ال��ك  ب��ه  تحبط  ع��م��اًل  فيعمل 

وتخ�سر حتى هذا النفع ب�سبب هذا العجب 

النظر  وبغ�ّس  موقعه.  غير  في  والتدّلل 

فاإّنك  ور�ساه،  اهلل  اإلى  الو�سول  ُبعد  عن 

لن ت�سل اإلى الجّنة ول اإلى الحور العين، 

الغ�سب  بنار  وتعّذب  العذاب  بل تخّلد في 

كذلك.

Q سالة اأمير الوؤمنين�*
على  يطلع  ل��م  ال���ذي  ال��ح��ظ  �سّيئ  ي��ا 

تجاه  �سوقها  لهب  وعلى  المحبين،  قلوب 

الغافل عن  الم�سكين  اأيها  الحق �سبحانه، 

م  حرقة المخل�سين ونور اأعمالهم! اأَوتتوهَّ

اأّن ميزة �سالة اأمير الموؤمنين Q عن 

»ال�سالين«  يمّد  كان   Q اأن��ه  �سالتنا 

اأكثر اأو اأن قراءته اأ�سّح اأو اأن �سجوده اأطول 

ذلك  ميزة  اأن  اأو  اأكثر؟  واأوراده  واأذك��اره 

عدة  ي�سّلي  ك��ان  اأن��ه  في  العظيم  الرجل 

اأّن  تظن  اأو  ليلة؟  كّل  الركعات  من  مئات 

مناجاة �سيد ال�ساجدين علي بن الح�سين 

نور روح اهلل
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Q هي مثل مناجاتي ومناجاتك؟ واأنه 

من  ال�سورة  بتلك  ويت�سّرع  يتحّرق  ك��ان 

اأجل الحور العين وِنَعم الجنة.

عليه،  و�سالمه  اهلل  �سلوات  به  اأق�سم 

كان  المحبين  اأن  لو  عظيم،  لق�َسٌم  واإّن��ه 

بع�سهم لبع�ٍس ظهيرًا، واأرادوا اأن يتفوهوا 

بمثل  واح��دة  مرة   )
َ
اهلل اإل  اإله  )ل  بكلمة 

Q لما  اأمير الموؤمنين  ما كان يقولها 

اأن  و�سقيًا  تعي�سًا  اأك��ون  فكم  ا�ستطاعوا. 

واأن��ا من   Q اأك��ون على خطى علي  ل 

العارفين بمقام ولية علي Q؟

*اأيها العزيز
من  بقربك  تتباَه  ل  العزيز!  اأيها  فيا 

اهلل ول تبالغ في حبك له، اأيها الم�ساكين 

المبتلون يا �سّيئي الحظ المغلوبين بمكائد 

كلكم  م�ساكين،  كلكم  وه��واه��ا،  النف�س 

وعبادة  الإخ��ال���س  ع��ن  فرا�سخ  بعيدون 

هذا  اإلى  باأنف�سكم  الظّن  تح�سنوا  ل  اهلل، 

هل  قلوبكم:  ا�ساألوا  تتدّللوا،  ول  الحد، 

هي  هل  ذاتها؟  تريد  اأم  اهلل،  عن  تبحث 

وتعبد  م�سركة  اأم  الواحد  وتطلب  موّحدة 

الُعجب؟  هذا  كّل  اإذًا  يعني  فماذا  اثنين؟ 

الحد  اإلى  بالعمل  التعالي  اإذًا  يعني  ماذا 

و�سروطه  اأجزائه  جميع  �سّحت  اإذا  الذي 

وباقي  والُعْجب  وال�سرك  الرياء  وخال من 

اإ�سباع  اإل��ى  الو�سول  فهدفه  المف�سدات، 

كي  قيمته  فما  وال��ف��رج،  البطن  �سهوات 

تنقله المالئكة؟ هذه الأعمال من القبائح 

والفجائع، وينبغي لالإن�سان اأن يخجل منها 

وي�سترها...

الم�ساكين  نحن  نعوذ  بك  اإل��ه��ي... 

من �سر ال�سياطين والنف�س الأمارة 

بال�سوء، اللهم فاحفظنا من 

محمد  بحق  مكائدهم 

واآله.

كن حذراً جتاه مكائد النفس 
والشيطان، واعلم أنه لن يدعك 

أيها املسكني تؤّدي عماًل 
واحداً بإخالص
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اإّن اأيام الملحمة الكبرى في تاريخ الإ�سالم، 

اأكملت   O الكبرى  زينب  )ال�سيدة(  ملحمة 

عدل  فاإنهما  ولالإن�ساف  عــا�ــســوراء.  ملحمة 

�سّطرتها  التي  الملحمة  لأّن  بع�سًا،  بع�سهما 

ال�سيدة زينب الكبرى O قد اأحيت وحفظت 

ملحمة عا�سوراء.

مع اإلمام الخامنئي
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جمياًل« ألنه  إّلا  رأيت  »ما 
كان يف سبيل اهلل، حلفظ 
اإلسالم، إليجاد تياٍر على 

امتداد التاريخ

*عظمة زينب في ال�سبي
هذه الإن�سانة العظيمة، �سّيدة الإ�سالم 

ا�ستطاعت  الب�سرية،  �سّيدة  بل  الكبرى، 

بقاَمتها  الثقيل  الم�سائب  جبل  تواجه  اأن 

اأي  يظهر  فلم  وال�����س��ام��خ��ة،  المنَت�سبة 

ارتجاف ولو ب�سيط في �سوت هذه ال�سيدة 

العظيمة، في كل تلك الحوادث. لقد وقفت 

ف��ي مواجهة  ال��ه��ام��ة  ك��ال��ق��ّم��ة، م��رف��وع��ة 

المريرة؛  الحوادث  مواجهة  وفي  الأع��داء 

�سوق  في  وهادية.  واأ�سوة  عبرة  ف�سارت 

األقت  وال�سبي،  الأ�سر  حالة  وف��ي  الكوفة 

الكوفة  اأه��ل  »يا  المده�سة:  الخطبة  تلك 

اأتبكون؟ فال رقاأت  الَختل والغدر  اأهل  ويا 

َمَثلكم كمثل  اإّنما  العبرة ول هداأت الرّنة، 

 
)1(

اأنكاثًا« قوٍة  بعد  التي نق�سْت غزلها من 

اللفظ �سلب كالفولذ،  اآخر الخطبة.  اإلى 

اأعماق  اإل��ى  ي�سل  كالماء  �سل�ٌس  والمعنى 

الأرواح.

*تكّلمت فزلزلت القلوب
ال�سيدة  تكّلمت  ال��م��وق��ف،  ذل��ك  ف��ي 

الموؤمنين  كاأمير   O الكبرى  زينب 

والأرواح  القلوب  زل��زل��ت  نف�سه.   Q

التاريخ.  الكالم عبر  وبقي هذا  والتاريخ، 

وبعد  زي��اد،  ابن  اأم��ام  الكوفة  في  وكذلك 

عّدة اأ�سابيع اأمام يزيد في ال�سام، خطبت 

ب��ت��ل��ك ال���ق���ّوة، ف��ح��ّق��رت ال��ع��دو وك��ذل��ك 

العدو.  التي فر�سها  بالم�سائب  ا�ستهانت 

]حيث قالت له[: »اأتريدون اأن تغلبوا اأهل 
وتذّلوهم؟  الباطل  بخيالكم  النبي  بيت 

ِمِنيَن}«  َوِلْلُموؤْ َوِل��َر���ُس��وِل��ِه  ُة  اْل��ِع��زَّ {َوِلِ 

)المنافقون: 8(.

ــــب... عـــّزتـــهـــا عــــّزُة   ــــن زي  *
الإ�سالم

كان  كما  للعّزة  د  َتج�سُّ الكبرى  زينب 

ال��ح�����س��ي��ن ب���ن ع��ل��ي Q ف���ي ك��رب��الء 

كانت  ع��ا���س��وراء.  ي��وم  في  للعّزة  دًا  تج�سُّ

نظرتها O للحوادث تختلف عن نظرة 

الم�سائب،  ك��ل  م��ن  وبالرغم  الآخ��ري��ن. 

حين اأراد العدو اأن ي�سمت بها، قالت: »ما 

 لأنه كان في �سبيل اهلل، 
)2(

راأيت اإّل جمياًل«

امتداد  تياٍر على  لإيجاد  الإ�سالم،  لحفظ 

التاريخ ولكي تفهم �سعوب الأمة الإ�سالمّية 

اأن  ي��ج��ب  ك��ي��ف  ت��ف��ع��ل،  اأن  ينبغي  م���اذا 

تتحرك وكيف يجب اأن تقف وت�سمد. هذا 

لقد  الزينبّية.  للملحمة  العظيم  العمل  هو 

اأعّزت الإ�سالم والقراآن... وهذه عّزة ولي 

اهلل.

ينبغي اأْن تكون حركتنا دومًا في اتجاه 

نحو  هّمتنا  تكون  واأْن  الزينبية،  الحركة 

الإ�سالمي  المجتمع  وع��ّزة  الإ�سالم  ع��ّزة 
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( خط���اب الإم���ام الخامنئ���ي { في لقاء كبير �سّم خم�سي���ن األفًا من قادة التعبئ���ة - من مختلف اأنحاء البالد ف���ي م�سّلى الإمام  (

الخميني } - طهران 2013/11/20.

بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج45، �س109.( 1)

م.ن، �س71.( 2)

الهوام�س

وعّزة الإن�سان، وكما فر�س اهلل تعالى.

*الوفاء بالعهد الإلهي
مخت�سر،  ب�سكل  اأق��ول��ه،  اأن  اأوّد  م��ا 

الروحّية،  لهذه  المنتجة  العوامل  اأحد  اإّن 

 O الكبرى  زينب  لدى  ال�سبر  وهذا 

تحّركوا  الذين  الإلهيين  الأولياء  و�سائر 

التعامل  في  ال�سدق  هو:  الطريقة  بهذه 

ال�سدق  هذا  ُع��ّد  لقد  الإلهي.  العهد  مع 

ف���ي ال���ق���راآن ال��ك��ري��م لزم�����ًا ل��الأن��ب��ي��اء 

الإلهيين العظام {َواإِْذ اأََخْذَنا ِمَن النَِّبيِّيَن 

ْب���َراِه���ي���َم  ���وٍح َواإِ ِم��ي��َث��اَق��ُه��ْم َوِم��ن��َك َوِم���ن نُّ

َوُمو�َسى َوِعي�َسى اْبِن َمْرَيَم َواأََخْذَنا ِمْنُهم 

��اِدِق��ي��َن  ��ي��َث��اًق��ا َغ��ِل��ي��ًظ��ا * ِل��َي�����ْس��اأََل ال�����سَّ مِّ

اإّن   .)8  -  7 ْدِقِهْم} )الأح��زاب:  َع��ن �سِ

الأنبياء �سُي�ساألون عن �سدقهم تجاه هذا 

كذلك  الإل��ه��ّي��ة.  ال�ساحة  اأم��ام  الميثاق، 

بالن�سبة للنا�س العاديين والموؤمنين: {ِمَن 

َدُقوا َما َعاَهُدوا اَل  اْلُموؤِْمِنيَن ِرَجاٌل �سَ

ن  ى َنْحَبُه َوِمْنُهم مَّ ن َق�سَ َعلَْيِه َفِمْنُهم مَّ

 ُ ُلوا َتْبِدياًل * ِلَيْجِزَي الَّ َينَتِظُر َوَما َبدَّ

اْلُمَناِفِقيَن  َب  َوُيَعذِّ ْدِقِهْم  ِب�سِ اِدِقيَن  ال�سَّ

اإِن �َساء} )الأحزاب: 23 - 24(.

في هذه الم�ساألة اأموٌر ومعاٍن متعّددة. 

ال��ذي  وال��ع��ه��د  ال��وع��د  ح��ول  �سُن�ساأل  اإذ 

يذكره،  الذي  العهد  وهذا  اهلل.  عاهدناه 

هو نف�سه ذلك العهد الذي ُذكر قبل عّدة 

اآيات من تلك ال�سورة المباركة حيث يقول: 

{َوَل���َق���ْد َك��اُن��وا َع���اَه���ُدوا الَ ِم��ن َق��ْب��ُل َل 

وَن اْلأَْدَباَر} )الأحزاب: 15(. ُيَولُّ

للقّوة، يجب  اختبار  فيه  في كل مكان 

ينت�سر  اأن  يجب  ال��ع��دو،  مقابل  ال��وق��وف 

تغلب  اأن  يجب  العدو،  عزم  على  َعزمكم 

يح�سل  وه���ذا  ال��ع��دو؛  اإرادة  اإرادت���ك���م 

الجهاد  من  ن��وع  اأي  ميدان  في  وممكن. 

للعدو  الظهر  واإدارة  النهزام  والمواجهة 

عمل ممنوع في نظر الإ�سالم والقراآن.

مع اإلمام الخامنئي
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* اأول خطوة اليقظة
تهذيب  في  جهودًا  بذلوا  الذين  يقول 

»اليقظة«.  هي  الأول��ى  الخطوة  اإن  ال��روح 

الحركة.  وعن  النهو�س  النائم عاجز عن 

زل��زال  وح�سل  نائمًا  الإن�سان  ك��ان  واإذا 

اليقظة 
طريُق نجاة

اآية اهلل ال�سيخ عبداهلل 

جوادي الآملي)حفظه اهلل(

وير�سد  واحد.  بفي�س  الكون  تعالى  اهلل  يدير 

ــد.  واح بفي�س  الــكــمــال  نحو  التكويني  الــنــظــام 

الالئق  الكمال  اإلى  الت�سريع  نظام  يو�سل  وكذلك 

اأي�سًا. جاء حول  نورانية واحدة  بوا�سطة هداية 

نظام التكوين: {َوَما اأَْمُرَنا اإِلَّ َواِحَدٌة َكلَْمٍح ِباْلَب�َسر} 

)القمر: 50(. وحول نظام الت�سريع ورد في القراآن 

الكريم: {ُقْل اإِنََّما اأَِعُظُكم ِبَواِحَدٍة اأَن َتُقوُموا ِلِ َمْثَنى 

ُروا} )�سباأ: 46(. َوُفَراَدى ُثمَّ َتَتَفكَّ

وصايا العلماء
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وت����ه����ّدم ال��م��ن��زل 

ط��وف��ان،  ج���رى  اأو 

فاإنه �سيكون ُعر�سة لكل حادثة 

اليقظ،  الإن�����س��ان  اأم��ا  األيمة. 

في�سعر بالخطر وينجو منه.

كالنائم،  الغافل  الإن�����س��ان 

الأكرم  الر�سول  اأ�سار  هذا  واإلى 

ماتوا  ف��اإذا  نيام  »النا�س   :P

علي  الإمام  عبارات  في  وجاء   .
)1(

انتبهوا«

 Q الموؤمنين  اأم��ي��ر  ط��ال��ب  اأب���ي  ب��ن 

.
)2(

النورانية: »نعوذ باهلل من �سبات العقل«

ق��ادرًا  الإن�سان  عقل  يكون  ل  عندما 

يفهم ول  الفهم فهو معطل. وعندما  على 

يعمل فهو نائم. اإذا ا�ستيقظ الإن�سان فاإن 

البداية  في  الحركة.  ترافقها  يقظته هذه 

يجب اأن تح�سل اليقظة وبعد ذلك الوقوع 

ومن ثم الحركة.

*الّذكر طريق طرد الغفلة
فهو  الغفلة  طرد  طريق  اأم��ا 

ف��ي »ال��ذك��ر«؛ وذل��ك م��ن خالل 

�سكل  على  ظهرت  التي  الأذك��ار 

عند  خا�سة،  وع��ب��ادات  اأدع��ي��ة 

في  والم�ساء،  والظهر  ال�سباح 

�ساعات  وفي  الأ�سبوع  اأي��ام 

ال������ي������وم وف����ي 

واأم��رن��ا  ذل���ك.  واأم��ث��ال  الدينية  الأع��ي��اد 

اهلل  »ب�سم  بذكر  طعام  ن��وع  كل  نبداأ  اأن 

لذلك،  نوّفق  لم  واإذا  الرحيم«.  الرحمن 

اأوله  من  اهلل  »ب�سم  عبارة  على  اقت�سرنا 

�سيء  كل  بدء  ب�سرورة  وقيل  اآخ��ره«.  اإل��ى 

ب�»ب�سم اهلل الرحمن الرحيم«.

*اأهم م�ساديق الذكر
اأوًل - ال�سلوات اليومية الخم�سة: 

م��ن اأه���م م�����س��ادي��ق ذك���ر اهلل وم��ن 

{َواأَِق��ِم  الغفلة:  تطرد  التي  الأ�سباب  اأهم 

14(. والم�سّلي  ِلِذْكِري} )طه:  اَلَة  ال�سَّ

يناجي  »الم�سّلي  تعالى:  اهلل  يخاطب 

.
)3(

ربه«

 :O ثانيًا - ت�سبيح الزهراء

ي�ستحب بعد هذه المناجاة )ال�سالة( 

اأن يقول الم�سلي اأربعًا وثالثين مرة »اهلل 

هلل«  »الحمد  م��رة  وثالثين  وث��الث��ًا  اأك��ب��ر« 

عّلمه  ذك��ر  وه��و  اهلل«.  »�سبحان  ومثلها 

فاطمة  لل�سّديقة   P الأك���رم  الر�سول 

 .O الزهراء

اأم���ا اأف�����س��ل اأح�����وال الإن�����س��ان، حالة 

هذه  تجّلي  هي  وال�سالة  اهلل  مع  المناجاة 

من  الم�سّلي  يعلم  »ل��و  المناجاة: 

اأدرك  اإذا   .
)4(

انفتل« م��ا  ي��ن��اج��ي 

الم�سّلي اأنه يناجي اهلل واأن مناجاته 

ال�سالة،  يترك  فال  ولذيذة،  عذبة 

عْذب  الحبيب  مع  الحديث  اأن  كما 

ب�سعف  ي�سعر  ل  الذي  الإن�سان  عند 

اأو تعب منه مهما طال.

* �سوء الظن بالنف�س
ب��ع��د ال��ن��ج��اة م��ن ال��غ��ف��ل��ة ي��ج��ب اأن 

ُيرجعه  ال��ذي  م��ن  ح���ذرًا  الإن�����س��ان  يكون 

وصايا العلماء
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اأن يعرف  اأخرى. ولذلك يجب  اإليها مرة 

يعرف  اأن  وعليه  الإلهّية،  عم  النِّ الإن�سان 

اأنه في المح�سر والم�سهد الإلهي في كاّفة 

ح�سنًا؛  بنف�سه  يظّن  ل  اأن  وعليه  حالته، 

الإن�سان  يحمل  بالنف�س  الظن  ُح�سن  لأن 

وتبريرها.  اأعماله  ب�سّحة  العتقاد  على 

ال���روح.  تهذيب  م��ع  ي��ت��الءم  ل  والتبرير 

هكذا �سخ�س ل طريق له اإلى التوبة، لأنه 

اإلى  فيبادر  قبيحة  اأعماله  ب��اأن  يعتقد  ل 

التوبة منها.

*عدم �سوء الظن بالآخرين
ويجب على الإن�سان اأن ل ي�سيء الظن 

بالآخرين اإل اإذا دّلت ال�سواهد على ذلك. 

فال  بنف�سه،  الظن  ي�سيء  اأن  يجب  نعم 

َيحِمل اأعماله على ال�سحة فورًا، بل يعمل 

�سوء  وحالة  الإلهية.  بالموازين  لتقييمها 

الإن�سان  اأم��ام  الطريق  تمّهد  ه��ذه  الظن 

الإن�سان  اأح�سن  واإذا  اأح��وال��ه.  ليدر�س 

الإلهية  الأم��ور  يحمل  فاإنه  بنف�سه،  الظن 

اإَِذا  اْلإِن�َساُن  ��ا  مَّ
{َف��اأَ الإلهي:  الإك��رام  على 

��َم��ُه َفَيُقوُل  ���ُه َف��اأَْك��َرَم��ُه َوَن��عَّ َم��ا اْب��َت��اَلُه َربُّ

العلم  مع   .)15 )الفجر:  اأَْك���َرَم���ِن}  َربِّ��ي 

اأن اهلل يكون في موقع الممتحن له، ولي�س 

في موقع الإكرام له. ح�سن الظن بالنف�س 

اإلى  والنواق�س يدعو  القبائح  والغفلة عن 

التفاخر. والتفاخر �سبب احتقار الآخرين. 

مع العلم اأن الإمام ال�سادق Q يقول: 

من  خ��رج  اأٍف،  لأخيه  الموؤمن  ق��ال  »اإذا 

اأٍف  ق��ول  له  يحق  ل  فالإن�سان   .
)5(

وليته«

لأخيه الموؤمن.

*محبة الموؤمنين ونزاهة الروح
الإن�سان  بين  العالقة  ت�سّوه  فالغفلة 

اأي�سًا.  النا�س  بين  العالقة  وت�سّوه  واهلل، 

وباأخيه  بربه  الإن�سان  �ساءت عالقة  واإذا 

التهذيب  ع��ن  ع��اج��زًا  اأ�سبح  الإن�����س��ان، 

وال���ط���ه���ارة. ت��ل��ع��ب ع��الق��ة ال��م��وؤم��ن��ي��ن 

ال��روح  نزاهة  في  دورًا  بع�سًا  ببع�سهم 

الموؤمن  »رب��ح  ال��رواي��ات:  في  ج��اء  حتى 

قول  في  جاء  وكما   .
)6(

ِرَبا« الموؤمن  على 

لأمير الموؤمنين Q: »من نام لم ُيَنم 

عدوه  ا�ستيقظ  الإن�سان  نام  اإذا   .
)7(

عنه«

على  ال�سيطرة  اأن  وال��وا���س��ح  ال��داخ��ل��ي. 

النائم �سهلة.

الإن�سان  وّث���ق  اإذا  اأخ���رى،  جهة  م��ن 

الغفلة  ب���اهلل ع��ن ط��ري��ق ط���رد  ع��الق��ت��ه 

نحوه  وات��ج��ه��ت  الإل��ه��ي��ة  ال��رح��م��ة  �سملته 

اأفئدة المجتمع. {اإِنَّ الَِّذيَن اآَمُنوا َوَعِمُلوا 

ُودًّا}  ْحَمُن  الرَّ َلُهُم  �َسَيْجَعُل  اِلَحاِت  ال�سَّ

)مريم: 96(.

أما طريق طرد الغفلة فهو يف 
»الذكر«؛ وذلك من خالل األذكار 

التي ظهرت على شكل أدعية

بحار الأنوار، المجل�سي، ج50، �س134.( 1)

نهج البالغة، الخطبة 224.( 2)

بحار الأنوار، م.�س، ج98، �س215.( 3)

م.ن، ج84، �س241.( 4)

م.ن، ج72، �س146.( 5)

م.ن، ج100، �س82؛ محا�سن البرقي، ج1، �س186.( 6)

نهج البالغة، الر�سالة 62، البند 13.( 7)

الهوام�س
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*هيهات مّنا الذّلة
الإمام  ثورة  في  ملفتة  م�ساألة  اأهّم  اإنَّ 

ففي  العّزة،  م�ساألة  هي   Q الح�سين 

ولكن  المهمة،  الجوانب  من  كثير  ثورته 

نجد اأن العّزة والكرامة لزما كّل الخطوات 

التي قام بها، �سواء عندما ُطلب منه، وهو 

في المدينة المنّورة، اإعطاء البيعة ليزيد، 

اأو  المكرمة،  مكة  اإل��ى  ت��وّج��ه  عندما  اأو 

عندما كان متوّجهًا اإلى كربالء، اأو عندما 

رف�سه  اأعلن  عندما  وحتى  اإليها،  و�سل 

البيعة، عّلل هذا الرف�س بالعّزة: »هيهات 

!
)1(

مّنا الذّلة«

ة،  بدقَّ الم�ساألة  هذه  ُتدر�س  اأن  يجب 

كربالء.  ثورة  في  در�س  اأكبر  ُتقّدم  لأنها 

هي  واإن��م��ا  م��ادي��ة،  م�ساألة  لي�ست  فالعّزة 

تغيب  ما  وغالبًا  مح�سة.  معنوّية  م�ساألة 

هذه الم�ساألة المعنوية عن الإن�سان.

اأح��اط  اأن��ه  ويعتبر  الإن�سان  يفكر  قد 

بكثير من الم�سائل، اأما م�ساألة العّزة فاإنه، 

واإن و�سل اإليها، ل يفكر فيها، اأو يتجاوزها. 

 Q الح�سين  الإم����ام  اأنَّ  نجد  بينما 

اعتبرها اأ�سا�س الثورة، والمنطلق الأ�سا�س 

ولذلك  معاوية.  بن  ليزيد  البيعة  لرف�س 

في  الم�ستوى  بهذا  الم�ساألة  تكون  عندما 

نظر اأبي عبد اهلل الح�سين Q، فاإنَّها 

والتوقف.  والبحث  بالدر�س  جديرة  تكون 

مع  التعامل  معيار  منها  نقتب�س  ولعّلنا 

ق�سايانا في �سوء المنهج الذي �سار عليه 

.Q اأبو عبد اهلل الح�سين

ة *ال�سراع اأ�سا�سُه العزَّ
ب�سكٍل  الأع��داء،  لل�سراع مع  قد يكون 

العّزة.  اأ�سا�سه  ولكن  مادي،  مظهر  عام، 

)*(
Qأعّزاء... بالحسين

ال�سيد عبا�س املو�سوي }

ام اأيام الإمام الح�سين Q التي يجب اأن ندر�س  ل تزال هذه الأيَّ

من  ن�ستطيع  لأننا  نواحيها،  من  ناحية  وكّل  مراحلها،  من  مرحلة  كل 

خالل فهمنا وا�ستيعابنا لها اأَْخَذ در�س عظيم.

منبر القادة
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العزَّة والكرامة الزما كل 
اخلطوات التي قام بها اإلمام 

Q احلسني

تفا�سيل  جميع  في  ذل��ك  م��راع��اة  ويجب 

الم�ساكل  ف���ي  وح��ت��ى  الإن�������س���ان،  ح��ي��اة 

من�زلك  اإلى  �سخ�س  دخل  فاإذا  الجزئية. 

ع��ن��وًة وب��ال��ق��وة م��ث��اًل، ث��م ق���ال ل���ك: اأن��ا 

وعندما  ال��ب��ي��ت،  م��ن  اأخ���رج  اأن  م�ستعد 

ينّفذ ذلك، يجب عليك اأن تقبل وتر�سى، 

وكاأن الم�سكلة مقت�سرة على البيت، وهي 

والكرامة  العّزة  يلحظ  َمن  كذلك.  لي�ست 

يرف�س لأنَّه يعتبر اأن الم�سكلة ذات �سقين: 

هو  معنوّي  و�سّق  البيت،  وه��و  م��ادي  �سق 

الكرامة. ول �سكَّ في اأنَّ العتداء المعنوي 

م�ساألة  هي  الم�ساألة  ولي�ست  الأه���م،  هو 

بل  والأعمدة،  والأر�س  وال�سقف  الجدران 

الم�ساألة اأوًل، م�ساألة كرامته وعّزته، بذلك 

يكون هذا الإن�سان اإن�سانًا.

م�ستوى  على  اأي�سًا  الحال  هي  وه��ذه 

فعندما  الأع���داء،  مع  الكبيرة  الم�ساكل 

ويعتدي  الم�سلمين،  اأر�س  اإلى  يدخل عدو 

على  فقط  معه  التعامل  يجب  فال  عليها، 

القاعدة  على  اأو  الأر���س،  م�ساألة  اأ�سا�س 

ولو  ال�سالم«.  مقابل  »الأر����س  المتداولة 

تعاملنا مع العدو، فقط، على اأ�سا�س هذه 

لنا.  ومهانًة  ذّلً  ذلك  في  ف��اإن  الم�ساألة، 

وهل يقبل اأحد ذلك؟ األي�س من الواجب اأن 

يطالب �سخ�س ما بكرامته بعد اأن اعُتدي 

على اأر�سه؟ فاأن ل يحدث ذلك هو المذّلة 

والمهانة.

*الحياة في موتكم قاهرين
ولو  اأ�سا�س.  هي  المعنوية  الم�ساألة  اإن 

كانت م�ساألة الأر�س هي الأ�سا�س في ثورة 

الأر����س  لملك   ،Q الح�سين  الإم���ام 

والق�سور، ولأ�سبح بين يديه ال�سيء الذي 

يريده!

عندما ندر�س تاريخ الإمام الخميني، 

نهجه  الذي  النهج  اأنَّ في حياته هي  نجد 

الذي  والأ�سلوب   ،Q الح�سين  الإم��ام 

كان يفّكر به.

وهذا ما ينطبق عليه قول الإمام علي 

.
)2(

Q: »والحياة في موتكم قاهرين«

عندما يت�سايق الإن�سان الموؤمن، فاإّنه 

ل  يقول: اأريد اأن اأموت موتًا عزيزًا، لي�سجَّ

الذي  الم�سداق  هو  وه��ذا  ال�سهداء.  مع 

التي  ال�سريفة  الرواية  معنى  فقط  ر  يف�سِّ

 R الأط��ه��ار  اأئمتنا  اأح���د  ع��ن  21وردت 
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( خطبة األقاها �سماحته بتاريخ 1986/9/12. (

ميزان الحكمة، الري�سهري، ج3، �س2688.( 1)

نهج البالغة، الإمام علي Q، الخطبة 51.( 2)

المالحم والفتن، ابن طاوو�س، �س179.( 3)

نهج البالغة، خطبة 201.( 4)

رو�سة الواعظين، الفتال الني�سابوري، �س176.( 5)

الهوام�س

وال��ت��ي ب����داأت ب����: »ي��خ��رج رج���ل م��ن ُول��د 

الح�سين«، فلماذا لم يقل من ُولد علي بن 

اأبي طالب Q؟

�سلب   Q طالب  اأب��ي  بن  علي  اإنَّ 

وبما   ،Q الح�سين  الإمام  ولكن  جّدًا، 

تحّول  ثورية،  معاٍن  من  كربالء  ت�سمنت 

رجل  »يخرج  اآخ��ر:  ن��وع  من  مدر�سة  اإل��ى 

الجبال  ا�ستقبلته  ل��و  الح�سين،  ُول��د  م��ن 

مهما  اأي:   .
)3(

طرقًا« فيها  واتخذ  لهّدها، 

فاإنَّ  وجهه،  في  والجبال  ال�سعاب  تعالت 

اهلل ي�سنع له في قلب هذه الجبال طرقًا 

لي�سل بها اإلى هدفه.

*حتى نتقّدم اإلى الأمام
في  النهج  ه��ذا  على  نترّبى  اأن  يجب 

تفكيرنا، وفي ق�سايانا الإ�سالمية الكبرى، 

اإذا  واإّل  ال��ق��د���س،  م�ساألة  راأ���س��ه��ا  وعلى 

تنازلنا، ولو قلياًل، و�سممنا رائحة التراب، 

وطغى على تفكيرنا الوهن، لن نتمكن من 

اأن نتقّدم ولو خطوة واحدة.

نحن ل ن�ستوح�س في طريق الهدى لقلة 

اأهله، وهذه هي القاعدة التي تعّلمناها من 

، ومن 
)4(
Q اأبي طالب  الإمام علي بن 

الإمام اأبي عبد اهلل الح�سين Q الذي 

رافقته  التي  القليلة  بالقلَّة  ي�ستوح�س  لم 

اإلى كربالء.

وجد  ال��ذي  عقيل  ب��ن  م�سلم  وك��ذل��ك 

عّزة،  بكل  قاتل  الكوفة،  في  وحيدًا  نف�سه 

العدو  ظ��ّن  وبكى،  عيناه  دمعت  وعندما 

اأن فيه �سعفًا، لكنه اأبى وكان يقول اإنه ل 

يبكي لنف�سه، بل يبكي لغربة اأبي عبد اهلل 

.
)5(
Q الح�سين

 P محمدًا  ن�سر  ال��ذي  اهلل  اأ���س��األ 

الظالمين،  القوم  على  ين�سرنا  اأن  واأعّزه 

يجعلنا  واأن  دينه،  على  اأقدامنا  يثّبت  واأن 

من الحماة لدعوته ور�سالته.

إذا تنازلنا ولو قلياًل فطغى 
على تفكرينا الوهن لن نتمّكن 

من أن نتقّدم ولو خطوة واحدة

منبر القادة
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 ما كان ليطلعكم على الغيب

 لماذا نقع في فّخهم؟

 عنده مفاتح الغيب

ادو العق�ل  �شيَّ

 في م�اجهة حربهم

 التنب�ؤات: تجارة الكذب

صدقوا ولو  كاذبون 
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ما كان ليطلعكم
على الغيب)*(

ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل )حفظه اهلل(

الملف
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ما يتعلق باخلالق عزَّ وجل، 
باملالئكة، واملوت هذا كله من 

الغيب، وهو ال يرتبط باملستقبل 
وال يرتبط باملاضي

في  يجري  وما  الم�ستقبل،  اأخبار  اإلــى  التطّلع  مو�سوع  ي�سغل 

اآتي الأيام وال�سنين والقرون، واإلى اآخر ال�ساعة، حيزًا وا�سعًا من 

والمحن.  الم�ساكل  وقت  في  وبالأخ�س  القدم،  منذ  النا�س،  انتباه 

والأزمات  الماآزق  من  الخال�س  عن  يبحثون  ال�سّدة  في  النا�س  لأّن 

فيلجاأون اإلى التوقعات والنبوءات، وهذا ما ي�سّمى بالمغّيبات.

*اأخبار الم�ستقبل والمغّيبات
المغّيبات  اأخ���ب���ار  ك��ان��ت  ت��اري��خ��ي��ًا، 

والجيو�س.  والملوك،  ال�سالطين،  ت�سَغل 

واليهود  اإ�سرائيل  بني  اأن  معروفًا  وك��ان 

المغيبات  اأخبار  في  غنًى  لديهم  عمومًا 

كبير  ع��دد  لديهم  ك��ان  فقد  والم�ستقبل، 

�سدائدهم  في  دائمًا  وكانوا  الأنبياء،  من 

يلجاأون اإليهم، لي�ساألوهم عن اأبواب الفرج 

والي�سر والحلول لم�ساكلهم، وكان الأنبياء 

يخبرونهم ببع�سها.

والإع��الم  الت�سال  و�سائل  تطّور  ومع 

اأ�سبح هذا المو�سوع معروفًا ومتداوًل اأكثر 

المو�سوع  اأن هذا  اإلى  اأ�سف  ال�سابق.  من 

اأ�سبح، اإعالميًا وا�ستثماريًا، ُي�ستفاد منه.

تتابعوا  ل  للنا�س  نقول  اأن  ن�ستطيع  ل 

اأخ���ب���ار ال��م�����س��ت��ق��ب��ل، ب���ل ع��ل��ى ال��ع��ك�����س، 

فالقراآن اأخبر عن الم�ستقبل. والم�سلمون 

ال��واردة  الروايات  من  هائلة  ث��روة  لديهم 

اآخر  في  �سي�سير  عّما   P الر�سول  عن 

الزمان.

مو�سوع  الإ���س��الم��ي،  الم�ستوى  على 

الم�ستقبل يبحث بعناية وتركيز �سديدين، 

م�ساألة  اإلى  الأمر  ي�سل  عندما  خ�سو�سًا 

مو�سوع  هي  الم�سلمين  عند  ج��دًا  مهّمة 

الإمام المهدي المنتظر |.

*عالم الغيب وال�سهادة
وال�سهادة،  الغيب  عالم  نقول  عندما 

ن�سهده،  ولم  عنا  غاب  ما  بالغيب  نق�سد 

اأما  الغيب.  من  ج��زءًا  الم�ستقبل  فيكون 

اأن  يمكن  وم��ا  ن�سهده  م��ا  فهي  ال�سهادة 

غاب  ما  هو  الغيب  بحوا�سنا.  به  نحيط 

كّل  بمح�سو�س.  لي�س  وم��ا  الحوا�س،  عن 

وبالوحي  وج���ل،  ع��زَّ  بالخالق  يتعلق  م��ا 

والموت  وبالمالئكة،  اهلل،  اأر�سله  ال��ذي 

واأح��وال��ه��ا،  القيامة  وب��اأه��وال  ب��ع��ده،  وم��ا 

هذا  والنار،  والجنة  والعقاب،  وبالثواب، 

بالم�ستقبل  يرتبط  الغيب، وهو ل  كله من 

ول يرتبط بالما�سي.
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حتضري األرواح ليس معقواًل 
وليس له وجه شرعي، فهل 

امليت عندما كان يف احلياة 
كان يعلم الغيب؟

اإذًا، هناك غيب له عالقة بالما�سي، 

ما  وه���ذا  بالم�ستقبل،  ع��الق��ة  ل��ه  وغ��ي��ب 

�ستجري  التي  المغّيبات  ب��اأح��وال  ن�سميه 

الكون  على  �سيجري  فماذا  ال��ك��ون.  على 

ونهاية  الإن�����س��ان  وعلى  الحياة،  ومجمل 

وجود الإن�سان؟

*نوؤمن بالغيب
وه��ذا ج��زء من  بالغيب،  ن��وؤم��ن  اإن��ن��ا 

R، يقول  اإر�سال الأنبياء  عقيدتنا في 

َرْيَب  َل  اْلِكَتاُب  َذِل��َك   * {الم  اهلل تعالى: 

ُي��وؤِْم��ُن��وَن  ��ِذي��َن  الَّ  * ْلُمتَِّقيَن  لِّ ُه��ًدى  ِفيِه 

ِباْلَغْيِب} )اأول �سفة للمتقين هي اإيمانهم 

���ا  َوِم���مَّ ���الَة  ال�������سَّ {َوُي���ِق���ي���ُم���وَن  بالغيب( 

َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن * والَِّذيَن ُيوؤِْمُنوَن ِبَما 

اإلى ر�سول  نزل 
ُ
اأ اإَِلْيَك} بمعنى )ما  اأُن��ِزَل 

اهلل هو جزٌء من الغيب(.

اإليها وهي  اللتفات  نقطة يجب  تبقى 

اأّن الغيب وال�سهادة اأمران ن�سبيان، فنحن 

بقينا  اإْن  الغد وهذا غيب، ولكن  ل نعرف 

علينا  جرى  ما  ي�سبح  الغد،  حتى  اأحياًء 

�سهادة، فال يبقى غيبًا.

*من يعلم الغيب؟
ال�����س��وؤال ال���ذي ُي��ط��رح ه��و: م��ن يعلم 

من  ال��غ��ي��ب،  معرفة  اأردن����ا  واإن  ال��غ��ي��ب؟ 

الم�ستقبل  يعلم  وم��ن  بالتحديد؟  نق�سد 

الذي هو جزء من الغيب؟ 

والحا�سم  القاطع  الجواب  اإ�سالميًا، 

اأنه ل يعلم الغيب اإل اهلل �سبحانه وتعالى. 

مخلوق  لأي  نّدعي  ل  كم�سلمين،  ونحن، 

وموجود »العلم بالغيب«.

واهلل �سبحانه وتعالى، لحكمة ورحمة، 

على  عباده  بع�س  ُيطلع  للعباد  ولم�سلحة 

فهناك  علمه.  بع�س  على  اأو  غيبه  بع�س 

وهناك  نف�سه،  �سبحانه  باهلل  خا�س  علٌم 

غيب لم يطلع اهلل عليه اأحدًا من مخلوقاته 

على الإطالق.
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والمر�سلين  الأن��ب��ي��اء  اأط��ل��ع  ق��د  ف��اهلل 

وبع�س المالئكة على بع�س علمه، وهوؤلء 

واهلل  عليه،  اهلل  اأطلعهم  ما  فقط  يعلمون 

ْن ِعْلِمِه اإِلَّ  يقول: {َوَل ُيِحيُطوَن ِب�َسْيٍء مِّ

ِبَما �َساء} )البقرة: 255(.

الكريم  القراآن  باأن  نوؤمن  نحن  مثاًل، 

اأن��زل��ه على قلب  ع��ّز وج��ّل  ه��و كتاب اهلل 

ِعلم  فيه  وه��ذا   P محمد  الخاتم  نبيه 

عن  اأخبار  الكريم  القراآن  ففي  اهلل.  من 

وهذه  الآت��ي.  الغيب  عن  واأنباء  الم�ستقبل 

الو�سيلة من و�سائل معرفة الغيب الموثوقة 

والموؤّكدة عندنا.

الأنبياء من  اأخبار  في  ما جاء  واأي�سًا 

عن  الأول  الجيل  �سمعه  م��ا  اأو  الأن��ب��ي��اء، 

طريق  عن  و�سلنا  ما  اأو   P اهلل  ر�سول 

R، يعتبر طريقًا �سحيحًا  اأهل البيت 

لمعرفة الم�ستقبل يقينًا.

*و�سائل ا�ستخدمها النا�س
ا�ستخدمها  اأخ����رى  و���س��ائ��ل  وه��ن��اك 

اأخبار  معرفة  في  التاريخ،  ط��وال  النا�س 

الم�ستقبل ومن هذه الو�سائل:

ما  اأي  ال��ف��ل��ك:  وع��ل��م  ال��ن��ج��وم  علم   -  1
علماء  ي��ق��راأ  حيث  بالتنجيم  ي�سمى 

الفلك حركة الكواكب والنجوم والقمر 

والمدارات والم�سارات. وكانوا يقولون 

للملوك في الزمن الما�سي: ل تقاتلوا 

في  ق��ات��ل��وا  اأو  ال��ف��الن��ي��ة،  ال�سنة  ف��ي 

ال�سنة الفالنية وهذا ما نراه في اأخبار 

النجوم.

ب��ال��رم��ل  ال�����س��رب  الآن  ي�سمى  م��ا   -  2
ي�سرب  �سخ�س  اإل��ى  مثاًل  فيذهبون 

من  �سيرزقون  »كم  ليخبرهم  بالرمل 

الأبناء وعن اأ�سمائهم و�سحتهم..«.

اأ�سكال عديدة، منها:  وله  التب�سير،   -  3
ق�����راءة ال���ك���ّف وخ���ط���وط ال���ك���ف، اأو 

بع�سًا  لبع�سهن  الن�ساء  بع�س  تب�سير 

بالفنجان.

ل. 4 - علم الأرقام والحروف والُجمَّ
وهنا  وا���س��ت��خ��دام��ه،  ال��ج��ّن  ت�سخير   -  5
يوجد اإ�سكال اأ�سا�س؛ اإذ ي�ستبه النا�س 

اأقول،  الغيب.  يعلم  الجّن  اأن  ويظنون 

يعلم  ل  الجّن  وحا�سم:  قاطع  وب�سكل 

ولكنه  المعلومات  يحّلل  الجن  الغيب. 

وجّل:  عزَّ  اهلل  يقول  بالغيب،  يعلم  ل 

ُهْم  َدلَّ َما  اْلَمْوَت  َعلَْيِه  ْيَنا  َق�سَ ا  {َفلَمَّ

����ُة اْلأَْر�������ضِ َت��اأُْك��ُل  َع��لَ��ى َم���ْوِت���ِه اإِلَّ َدابَّ

اأَن  اْل��ِج��نُّ  َنِت  َتَبيَّ َخ��رَّ  ا  َفلَمَّ َتُه  ِمن�َساأَ

ْو َكاُنوا َيْعلَُموَن اْلَغْيَب َما َلِبُثوا ِفي  لَّ

اْلَعَذاِب اْلُمِهيِن}.

جملة  م��ن  وه���و  الأرواح:  تح�سير   -  6
من  كثير  اإليها  يلجاأ  التي  الو�سائل 

وفي  الغرب،  وفي  ال�سرق،  في  النا�س 

اأرواح الأموات. وهذه  اأوروبا لتح�سير 

اأي�سًا اإحدى الو�سائل المّدعاة لمعرفة 
27
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اأخبار الم�ستقبل، واأنباء الغيب.

الأي��ام، ذهبنا  يوم من  اأننا في  اأذك��ر 

ال�سهيد  ال�سيد  اإل��ى  اأ�سخا�س  مجموعة 

عن  و�ساألناه  النجف  ف��ي   { ال�سدر 

من  لي�س  »طبعًا،  ف��ق��ال:  المو�سوع  ه��ذا 

وق��ال:  الميت«،  روح  هو  الفنجان  يحّرك 

وهو  الطو�سي،  ال�سيخ  اأن  مثاًل  »تخّيلوا 

بطلب  ع��م��ره  ق�سى  علمائنا،  ك��ب��ار  م��ن 

العالم  اإل���ى  وان��ت��ق��ل  والتح�سيل  ال��ع��ل��م 

ليلهوا  �سخ�سان  فياأتي  ل��ي��رت��اح،  الآخ���ر 

بالفنجان وياأتيا بروح ال�سيخ الطو�سي اإلى 

الفنجان...«.

من  �سلطة  اأع��ط��ى  اهلل  اإن  ق��ال  فمن 

اأرواح  يح�سروا  حتى  للنا�س  النوع  ه��ذا 

الأم��وات؟ هذا لي�س معقوًل ولي�س له وجه 

ميت،  روح  هذه  اأن  افتر�سنا  ولو  �سرعي، 

كان  الحياة  في  ك��ان  عندما  الميت  فهل 

يعلم الغيب؟

 كل ما ذكرت من النقاط ال�ستة، هي 

والدليل  الغيب  ُتفيد  ول  واأوه���ام.  ظنون 

لم  المنجمين  ه��وؤلء  اأخبار  من  كثيرًا  اأن 

ت�سح.

معرفة  الإنــ�ــســان  يتحمل  *هل 
الغيب؟

على  اأق��ف��ل  ب��ن��ا  لرحمته  ت��ع��ال��ى  اهلل 

الإن�سان باب معرفة الغيب، مثاًل اإذا اأطلع 

واأع��ط��اه  المنايا  علم  على  الإن�����س��ان  اهلل 

ومتى  وكيف  �سيموتون  من  باأ�سماء  جدوًل 

�سيموتون، فهل تهناأ حياة هذا ال�سخ�س؟

وحتى الأنبياء كانت م�ستويات تحّملهم 

لأنه  واهلل  متفاوتة.  وقابلّياتهم  وقدراتهم 

رحيم بنا واأراد لنا حياة �سوية اأقفل علينا 

لنا  اأراد  وجل  عّز  اهلل  ا  اأي�سً الباب.  هذا 

ون�سبر  ونتعّلم  ونجاهد  ون�سعى  نكّد  اأن 

الب��ت��الءات  دنيا  الدنيا  فهذه  ونتحمل. 

المتحان  ودنيا  والرقي،  الكمالت  نع  و�سُ

وا�سحًا  �سيء  كل  اأ�سبح  ف��اإذا  والختبار، 

اأمامنا لتعّطلت الحكمة من هذه الحياة.

بع�س  به  تعالى  اهلل  اأخبر  ما  لذلك، 

الم�سلحة  بمقدار  هو  الغيب  من  اأنبيائه 

ال��م��رت��ب��ط��ة ب��ح��ي��اة ال���ن���ا����س، ودي��ن��ه��م، 

والدنيوية  الدينية  وراحتهم  وم�ستقبلهم، 

والأخروية.

الوحيد  الطريق  اأّن  الخال�سة؛  اإًذا 

يمكن  ما  هو  الم�ستقبل،  اأخ��ب��ار  لمعرفة 

الإلهي  بالم�سدر  متعلقًا  اأ�سا�سه  يكون  اأن 

ومرتبطًا به فقط.

)*( محا�سرة عا�سورائية، األقاها �سماحته بتاريخ 2014/10/29م.

الهوام�س
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لماذا نقع
في فّخهم؟
ال�سيد بالل وهبي

على  مفطور  الإن�سان  اأّن  ريب  ل 

طلب الغيب ومعرفته، ومفطور اأي�سًا 

على الرتباط به، �سواء اأكان غيبًا 

تــارًة  ن�سبيًا.  غيبًا  كــان  اأم  مطلقًا، 

يراود فكره ال�سوؤال عن اهلل، فيريد 

اأن يعرف حقيقته و�سفاته واأفعاله، 

اأّن الكمال كله  وهو يعلم بالوجدان 

العالم  القدير،  المبدع،  الخالق  هلل 

وتارًة  مطلق،  غيب  واهلل  المحيط، 

من  �سيقع  مــا  معرفة  اإلـــى  يتطّلع 

اأحداث، في الم�ستقبل، وما �سيجري 

وهــذا  غــيــره.  عــلــى  اأو  عليه  فــيــه 

النفع  طلب  بــاب  تحت  يدخل  كّله 

والخير والفالح والنجاح. وهذا اأمر 

ُفطر الإن�سان عليه كذلك.
29
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التجربة شاهدة على أن ما يذكره 
هؤالء املنّجمون واملشعوذون 
ال يتعّدى التحليل املنطقي أو 
السياسي لألمور، وربط الوقائع 

بعضها ببعض

يــ�ــســاعــف  الإيـــــمـــــان  *�سعف 
الم�سكلة

دفع  باب  ومن  الإن�سان،  هذا  اأّن  كما 

تراه  والأح���زان،  والهموم  عنه،  المفا�سد 

اأي�سًا،  الغيب،  له  يخّبئه  ما  معرفة  يطلب 

فيتو�ّسل اإلى ذلك �سّتى الو�سائل التي يتوّقع 

اأن تطلعه على ما ياأتي به الم�ستقبل، وهو 

اأمٌر ل ي�سَلم منه ب�سر اإّل َمن ا�ستخل�سهم 

اإليه  اأمورهم  ففّو�سوا  لنف�سه  تعالى  اهلل 

في  اأب��دًا  �سّك  يراودهم  ل  عليه،  وتوّكلوا 

اأّن ما كتب اهلل هو خيٌر لهم، وهوؤلء هم 

الذين ُيم�سون حياتهم اآمنين مطمئّنين.

اأما غير هوؤلء من الب�سر، مّمن اأ�ساب 

الإي��م��ان  ب�سعف  واب��ت��ل��وا  دينهم،  ال��وَه��ُن 

فاإنهم يلجاأون اإلى و�سائل ل ُت�سمن ول تغني 

من جوع، ول ت�سّد َنهم الإن�سان وتطلُّعه اإلى 

اإلى م�سكلته  اأ�سافت  وربما  الغيب،  معرفة 

م�سكلة، ونقلته من عقدة نف�سّية اإلى اأخرى.

*معرفة الغيب باإذٍن من اهلل
اإم��ك��ان��ي��ة  ن��ن��ك��ر  ل  ك��ّن��ا  واإن  ون��ح��ن، 

ب��اإذن  الغيب،  اأم���ور  بع�س  على  الط���الع 

من اهلل تعالى، كما نطق القراآن الكريم، 

اأّن  اإّل  ال�سحيحة،  ال�سريفة  والن�سو�س 

اهلل  ينتجبهم  بمن  فقط  مح�سور  ذل��ك 

لأداء ر�سالته. وهذا الأمر مح�سور بر�سل 

�سالم  المع�سومين  واأوليائه  واأنبيائه  اهلل 

اهلل عليهم اأجمعين.

لبع�س  الإلهام  ح�سول  ننكر  ل  اأّننا  كما 

المخل�سين هلل تعالى الذين يتحّملون م�سوؤولّية 

يدخل  الأم��ر  ه��ذا  ولكن  الأم���ة.  اأو  الجماعة 

تحت عنوان الت�سديد والتاأييد والمدد الغيبي 

للقائد اأو الفقيه اأو غيرهما مّمن يجاهدون في 

�سبيله تعالى ويدافعون عن دينه.

اإلى  لأح��د  �سبيل  فال  ذل��ك،  غير  اأم��ا 

كان  اأيًا  الم�ستقبل،  وقراءة  الغيب  معرفة 

ل  تخّر�سات  مجرد  ذل��ك  وك��ّل  المّدعي. 

برهان.  على  ترتكز  ول  دليل،  اإلى  ت�ستند 

من  ك��ذب  على  �ساهدة  التجربة  اأّن  كما 

ي��ذك��ره ه��وؤلء  اأّن م��ا  ي��ّدع��ي ذل��ك، وعلى 

المنّجمون والم�سعوذون ل يتعّدى التحليل 

ورب��ط  ل��الأم��ور،  ال�سيا�سي  اأو  المنطقي 

الوقائع بع�سها ببع�س، ما ي�سمح لأّي محّلل 

وه��ذا  ت�سدق.  ربما  بتوقعات  يخرج  اأن 

فلنفر�س  الكريم.  للقارئ  معروف  اأم��ر 

مع  النف�سّية  حالته  �ساكيًا  جاء  واح��دًا  اأن 

�سريكه  اأو  الزوجية  الحياة  ف��ي  �سريكه 

ق��ادرًا  الإن�����س��ان  يكون  عندها  العمل  ف��ي 

الأ�سئلة  من  لمجموعة  طرحه  خ��الل  من 

يمكن  التي  الأم��ور  م�سار  ُيحّدد  اأن  عليه 

اأن تجري على ال�سريكين، واأن يتوّقع لهما 

والحال  يكون  ل  وه��و  الف�سل،  اأو  التفاق 

في  ما  جّل  البّتة،  الغيب  على  مّطلعًا  هذه 

ببع�س  بع�سها  الأ�سباب  رب��َط  اأن��ه  الأم��ر 

الملف
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�سيح�سل.  ما  يتوقع  جعله  منطقيًا  ربطًا 

فهذا �سيء  والتنبوؤ �سيء اآخر.

*اأ�سباب ت�سديق الأكاذيب
التي  الأ�سباب  هي  ما  ن�ساأل:  اأن  ولنا 

ال�ست�سالم  اإلى  الأ�سخا�س  ببع�س  تدفع  

لأكاذيب الم�سعوذين واأ�ساطير المنّجمين 

والقدرة  بالغيب  المعرفة  يّدعون  الذين 

ين�سطون  والذين  الم�ستقبل،  ق��راءة  على 

في هذه الأيام ي�ساعدهم على ذلك قنوات 

اإقبال  م�ستفيدة من  لهم  �سّخرت  ف�سائّية 

ي�ست�سلمون  والذين  الكثيف،  الم�ساهدين 

لتلكم الأكاذيب من غير وعي اأو تدّبر؟

من  مجموعة  هناك  اأّن  ت�سّوري  في 

الأ�سباب اأخت�سرها بما يلي: 

الأول: الفراغ الفكري

قراءة  اإل��ى  الإن�سان  افتقار  به  ونعني 

حقيقّية لهذا الوجود ومعرفة يقينّية بكيفّية 

جريان الأحداث فيه  والن�سق الذي تجري 

والموؤثر  الفاعل  ال�سبب  ه��و  وم��ن  عليه، 

فيه. فمن لم يتمّكن من تحديد ذلك بدّقة 

متناهية ويقين فكري ثابت �سي�ست�سلم بال 

واأ�ساطير  المتخّر�سين  لتخّر�سات  �سك 

اهلل  اأّن  الإن�سان  اآم��ن  لو  اأّم��ا  المتنّبئين. 

يوؤتي  باأ�سره  الوجود  هذا  مالك  هو  وحده 

ي�ساء  الملك ممن  وينزع  ي�ساء  الملك من 

ويعّز من ي�ساء ويذّل من ي�ساء، واأّنه تعالى 

الكتاب،  اأّم  وعنده  ويثبت  ي�ساء  ما  يمحو 

ل  يريده  ل  وم��ا  كائن  اهلل  يريده  ما  واأن 

اأّن الأمور بيد اهلل  يكون، لأدرك من فوره 

ل بيد غيره.

ترّكز  ال�سريفة  الروايات  نجد  ولهذا، 

معرفة  الوجود  هذا  معرفة  �سرورة  على 

وحقيقة  ت��ع��ال��ى،  اهلل  وم��ع��رف��ة  يقينّية، 

ف��اأول  اأف��ع��ال��ه.  ج��ري��ان  وكيفّية  �سفاته، 

كل  الإن�سان  ع��رف  ف��اإذا  معرفته،  الدين 

31ذلك منحته تلك المعرفة طماأنينة فكرّية 
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ول  فكريًا  قلقًا  يعي�س  فال  نف�سّية  و�سكينة 

اإلى  اللجوء  اإلى  ي�سطّره  نف�سيًا  ا�سطرابًا 

المكذبين والمخادعين.

ل  ف��ك��ري��ًا  ف��راغ��ًا  يعي�س  اإن�����س��ان��ًا  اإّن 

ي��ع��رف م��ن ال��م��وؤث��ر ف��ي ه��ذا ال��وج��ود ول 

اأو  منه  ال�سغير  في  ويتحّكم  ي��دّب��ره  من 

اإلى حركة  الأح��داث  كل  �سين�سب  الكبير، 

اأو بزوغ كوكب هناك، و�ستكون  نجم هنا، 

التي تحّرك حياته  الكواكب والأب��راج هي 

التقى  ف��اإذا  تريد،  حيث  اإلى  بها  وتم�سي 

في  كان  واإذا  �سقي،  اآخ��ر،  بكوكب  كوكب 

برج معين، ُرِزق، وفي برج اآخر، ُمِنع عنه 

الرزق. فاأّي �سالل بعد هذا!

الثاني: الفراغ الإيماني

والمق�سود به عدم ان�سجام القلب مع 

الفكر، فلربما كان الإن�سان معتقدًا بالعقل 

والفكر اأّن مدبر هذا الوجود هو اهلل تعالى 

ولكن  ���س��يء،  ذل��ك  ف��ي  ي�سركه  ل  وح���ده 

اإيمانه هذا اإيمان عقلّي �سرف لم يتحّول 

اإلى اعتقاد قلبي ثابت، يدفعه للعمل وفق 

يعي�س  الجهة  هذا العتقاد. فهو من هذه 

م�ستقبله  على  خائفًا  الم�سير  على  القلق 

ورزقه، يعلم عقله اأن اهلل هو الرزاق  لكّن 

اأن  عقله  ويعلم  اهلل،  غير  اإلى  ين�سدُّ  قلبه 

حركة  يخ�سى  قلبه  لكن  الموؤثر  هو  اهلل 

تتاأّتى من اإن�سان هنا اأو هناك.

الإيمان  من  اأ�سمى  القلبي  الإيمان  اإن 

يدفع  فهو  ب��درج��ات،  والعقلي  ال��ف��ك��ري 

يدفعه  كما  والطاعة،  العمل  اإلى  الإن�سان 

فتجري  واليقين،  والر�سى  الت�سليم  اإل��ى 

عليه الأقدار من غير اأن تفّت من ع�سده، 

اأو توؤثر على عالقته  اأو تنال من عزيمته، 

برّبه وبالخلق.

اإّن وعي القلب هلل وامتالءه بحّبه 

عُظم  ما  الإن�سان  على  يهّون  تعالى 

من الأمور، ف�ساًل عّما �سُغر منها؛ 

عالمًا  تعالى  اهلل  في  يتلقاها  لأنه 

وتهدف  م�سلحته  في  ت�سّب  اأنها 

اإلى خيره في دنياه واآخرته ول�سان 

اإِلَّ  يَبَنا  ُي�سِ ��ن  لَّ {ُق��ل   : ي��ردد  حاله 

 ِ َوَعلَى الهّ َمْوَلَنا  ُهَو  َلَنا   ُ َكَتَب الهّ َما 

  .)51 )التوبة:  اْل��ُم��وؤِْم��ُن��وَن}  ��ِل  َف��ْل��َي��َت��َوكَّ

العابدين  الإمام زين  وورد في الخبر عن 

ات��ك��ل على ح�سن  ق���ال: »م��ن  اأّن���ه   Q

غير  ف��ي  اأّن���ه  يتمنَّ  ل��م  اهلل  م��ن  الختيار 

.»
)1(

الحال التي اختارها اهلل له

وفي المقابل فاإّن فراغ القلب من اهلل 
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املنّجمون حاذقون يف 
أساليبهم، والقنوات الفضائية 
اليوم رائعة من حيث اإلخراج 

يف تقدمي الكذب والدجل 
كأنه حقيقة

الأوهام  اإلى  من�سّدًا  الإن�سان  يجعل  تعالى 

لأّن  والأ�ساطير  والخرافات  وال�ساللت 

القلب، اأّي قلب، محال اأن يكون فارغًا فاإن 

لم يمالأه اهلل تعالى مالأه غيره. 

الثالــث: ال�سطــراب فــي الحيــاة 

العامة 

وكثرة  العامة  الحياة  ا�سطراب  اإن 

ت��ع��ق��ي��دات��ه��ا، واف��ت��ق��اد الإن�����س��ان ل��الأم��ن 

وك��ث��رة  الق��ت�����س��ادي،  والأم�����ان  النف�سي 

ال�سيا�سّية،  ال�سراعات  وتعّدد  الحروب، 

كّل  والأزم��ات الجتماعية،  الفتن  وحدوث 

المنقطعين  النفو�س  ب�سعاف  ياأخذ  ذلك 

والمنّجمين  المتنّبئين  اإلى  تعالى  عن اهلل 

وقلياًل  �سكينة  من  �سيئًا  عندهم  ليجدوا 

حاذقون  المنّجمون  وهوؤلء  طماأنينة.  من 

اليوم  الف�سائية  والقنوات  اأ�ساليبهم.  في 

رائعة من حيث الإخراج في تقديم الكذب 

والدجل كاأنه حقيقة ماثلة للعيان، خا�سًة 

من لديه القابلية لت�سديق اأي �سيء، ويعلق 

الآمال على اأي �سيء حتى ولو كان كاذبًا.

الرابع: ا�سطراب حياة الإن�سان

وعجزه  الإن�سان  حياة  ا�سطراب  اإّن 

اأه��داف��ه،  تحقيق  اأو  غاياته،  تحديد  عن 

مع  متينة  عالقات  بناء  في  ف�سله  كذلك 

عائلته  اأو  ال��زوج��ي  �سريكه  اأو  محيطه، 

واأرحامه، كل ذلك يجعله مهوو�سًا بالخوف 

من الم�ستقبل، ومدفوعًا في الوقت ذاته، ل 

اإراديًا، اإلى المنّجمين والمتنّبئين معتقدًا 

اأن يعّو�س ما خ�سر، واأن  اأّنه بذلك يمكنه 

يتالفى ما يمكن اأن يقع، فيعّلق الآمال على 

ه���وؤلء اع��ت��ق��ادًا 

يملكون  اأّنهم  منه 

الم�ستقبل  م��ف��ات��ي��ح 

لهم  في�ست�سلم  ال���واع���د 

اأ�سياده،  هم  وي�سيرون  باإرادته 

وي��وؤّث��رون  ���س��اوؤوا،  كيفما  يحّركونه 

فيه كيفما اأرادوا، ي�سلبون هذا الم�سكين 

البائ�س قُدراته ويقتلون كّل طاقاته التي لو 

لها لتغّيرت حياته وتبّدلت  ا�ستفاد منها وَفعَّ

اأحواله اإلى الأف�سل والأح�سن.

وما اأكثر الذين يقعون في هذا الفّخ، فخ 

المنجمين من موقع ال�سطراب في الحياة 

متابعة  ول��ع��ّل  والجتماعية.  ال�سخ�سية 

البرامج  من  النوع  هذا  من  واحدة  لحلقة 

تبّين لنا خطورة هذا الأمر، و�سيوعه حتى 

و�سل اإلى فئة الموؤمنين المتدّينين، الذين 

لكّنهم  البرامج  تلك  يتوا�سلون مع  ربما ل 

اأّن بع�سنا ربما  ي�ساهدونها بال �سك. كما 

يلجاأ اإلى ما ي�سّمى بقراءة الفنجان وغيره، 

ولعّل البع�س يعتقد بحتمّية ما ي�سمعه من 

قارئة فنجانه.

ميزان الحكمة، الري�سهري، ج2، �س1092.( 1)

الهوام�س
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*زاَدهم الجّن رَهقًا
على  اأح��ي��ان��ًا،  الط����الع،  ي�سّكل  وق��د 

من  ك��ب��ي��رًا  ج����زءًا  المجهولة  ال���ح���وادث 

ت�سبح  حينما  وذل��ك  الإن�سان،  �سخ�سّية 

وال�����س��غ��وط��ات  ب��الأع��ب��اء  مليئة  ال��ح��ي��اة 

اأن يعي�س واقعًا، ولو على  اليومية. فالأجل 

يبحث  اأن  يحاول  اليقظة،  اأحالم  م�ستوى 

عن التقادير الغيبّية المقّدرة له، ولو كان 

ونالحظ  �سحيح.  وغير  ظّني  طريق  عن 

الجن،  ���س��ورة  ف��ي  المعنى  ه��ذا  ب��و���س��وح 

القراآن عن الرجال الذين  حينما يتحّدث 

ما  لمعرفة  الجن  من  نفٍر  من  ي�ستفيدون 

تعالى:  وقائع مجهولة، قال  لهم من  يخّباأ 

ال�سيخ د. حممد اأحمد حجازي

لّما كان الإن�سان يعي�س بين حالتين من حركة 

الزمن، بين توديع الما�سي وا�ستقبال الم�ستقبل 

المجهول، فاإنه يتوق اإلى معرفة ما هو مخّباأ له، 

وذلك لما يمرُّ عليه من تجاربه الما�سية.

ِبِرَجاٍل  َيُعوُذوَن  اْلإِن�ِض  َن  مِّ ِرَج��اٌل  {َك��اَن 

َن اْلِجنِّ َفَزاُدوُهْم َرَهًقا} )الجن: 6(.  مِّ

العالقات  اأكثر  فاإّن  وعلى �سوء ذلك، 

عالقته  ه��ي  الإن�����س��ان  عند  الم�سطربة 

بم�ستقبله واأيامه الآتية التي ُتلّخ�س بكلمة 

واحدة وهي: »الغيب«، وهو نقي�س ال�سيء 

الحا�سر والمعلوم عند الإن�سان.

*ل يعلم الغيب اإّل اهلل
هو  ما  نف�سه،  يطرح  ال��ذي  وال�����س��وؤال 

يّطلع  اأن  الإن�سان  ي�ستطيع  وه��ل  الغيب؟ 

عليه بطرق دينّية اأو تنجيمّية؟

وفقًا لنظرية القراآن في مفهوم الغيب، 

ف��ق��د ت��ح��ّدث ال��م��ول��ى ت��ع��ال��ى ع��ن الغيب 

الملف
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العلوم الغيبّية هي من 
خمتّصات اهلل سبحانه ال 

يشاركه فيها غريه، وال تتجاوز 
إىل سواه

الإن�سان  ليعّرف  الآي��ات،  من  العديد  في 

�سفاته:  م��ن  وتعالى  ت��ب��ارك  المولى  اأن 

العالمية، والقدرة على معرفة كل �سغيرة 

وكبيرة، ما خفي منها وما ظهر.

ِف��ي  َم���ن  َي��ْع��لَ��ُم  {ُق���ل لَّ  تعالى:  ق��ال 

 {ُ الَّ اإِلَّ  اْل��َغ��ْي��َب  َواْلأَْر��������ضِ  ��َم��اَواِت  ال�����سَّ

)النمل: 65(.

وقال تعالى: {َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب َل 

َيْعلَُمَها اإِلَّ ُهَو} )الأنعام: 59(.

والمعنى الوا�سح هو اأنَّ العلوم الغيبّية 

ات اهلل �سبحانه ل ي�ساركه  هي من مخت�سّ

فيها غيره، ول تتجاوز اإلى �سواه.

*اإّل َمن ارت�سى من ر�سول
ولو عدنا اإلى اآيات اأخرى تحّدثنا عن 

َفاَل  اْل��َغ��ْي��ِب  {َع��اِل��ُم  تعالى:  كقوله  الغيب 

ى  ُيْظِهُر َعلَى َغْيِبِه اأََحًدا * اإِلَّ َمِن اْرَت�سَ

�ُسوٍل} )الجن: 26 - 27(، نالحظ  ِمن رَّ

اأنَّ اهلل تعالى في هذه الآية ا�ستثنى من له 

بقوله  وذلك  الغيب  بالطالع على  الأهلّية 

ى ِمْن َر�ُسوٍل}.  {اإَِلهّ َمْن اْرَت�سَ عّز وجّل: 

غيبي  علم  علمين:  هناك  اأن  يعني  وه��ذا 

تعالى،  ب��اهلل  مخت�ّس  وه��و  عليه  َلع  ُيطَّ ل 

وعلم غيبي اآخر يمكن الّطالع عليه بتعّلم 

الغيب والعلم بالغيب.

ال��رواي��ات عن  وي��دّل عليه ما ورد في 

كان  حينما  منها؛  نذكر   ،R الأئ��م��ة 

المالحم  ع��ن  يخبر   Q علي  الإم���ام 

بالب�سرة، وما يجرى فيها في الم�ستقبل، 

يا  عطيَت 
ُ
اأ لقد  اأ�سحابه:  بع�س  له  فقال 

ف�سحك  الغيب؟!!  علم  الموؤمنين  اأمير 

Q وقال للرجل: »لي�س هو بعلم غيٍب، 

علم  واإّن��م��ا  علم،  ذي  من  تعلُّم  هو  واإن��م��ا 

ده اهلل �سبحانه  الغيب ِعلم ال�ساعة، وما عدَّ

ُل  اَعِة َوُيَنزِّ 35بقوله: {اإِنَّ اَل ِعنَدُه ِعْلُم ال�سَّ
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َت��ْدِري  َوَم��ا  اْلأَْرَح���اِم  َوَيْعلَُم َما ِفي  اْلَغْيَث 

َنْف�ٌض  َت��ْدِري  َوَم��ا  َغ��ًدا  َتْك�ِسُب  ��اَذا  َنْف�ٌض مَّ

َخِبيٌر}«  َعِليٌم  الَ  اإِنَّ  َت��ُم��وُت  اأَْر����ضٍ  يِّ 
ِب���اأَ

)لقمان: 34(.

*المنّجم ُمخبٌر بالغيب!!
وب�سبب تداخل المفاهيم الغيبّية التي 

ما  وبين  بينها  والخلط  النا�س  يتناولها 

يحاولون الك�سف عنه عن طريق ال�سعوذة 

والتنجيم، يالحظ اأحيانًا اأنهم ل يفّرقون 

اإلى العتقاد  يوؤّدي ذلك  بينهما، وبالتالي 

اأن المنّجم يعلم الغيب اأو كاأنه يقوم مقام 

الُمخِبر عن الغيب.

الفعل  م��ن  م�����س��دٌر  التنجيم  وكلمة 

الَنجم  من  ماأخوذة  كلمة  وهي  )َن��ّج��َم(، 

عن  عبارة  وه��ي  الثرّيا،  اأو  الكوكب  وه��و 

طريقة من الطرق التي ي�ستدّل من خاللها 

بالأحوال الفلكية على الحوادث الأر�سّية، 

حر والكهانة، ولذلك  والتنجيم نوع من ال�سِّ

ف ال�سخ�س الذي يعمل بهذه الطريقة  ُعرِّ

م. بالُمنجِّ

*قول الظّن لي�س الحّق
علم  بين  الفارق  يّت�سح  عليه،  وبناًء 

هو  الغيب  فعلم  التنجيم،  وعلم  الغيب 

واأم��ا  تعالى،  اهلل  وم�����س��دره  قطعي  علٌم 

وم�سدره  ظّني  علٌم  فهو  التنجيم  علم 

طابق  فلو  ولذلك،  الب�سرية.  الجتهادات 

حقيقيًا،  اأم��رًا  و�سار  الواقع  م  الُمنجِّ قول 

فهذا ل يغّير من كون الطريق التي اعتمد 

عليها اأّنها ظنّية، وبالتالي يبقى هذا العلم 

قال  ب��اط��اًل،  طريقًا  ي��ن  ال��دِّ راأي  بح�سب 

اْلَحقِّ  ِم��َن  ُيْغِني  ل  ��نَّ  ال��ظَّ {َواإِنَّ  تعالى: 

�َسْيًئا} )النجم: 28(.

العلماء  األ�سنة  على  ا�ستهر  ولهذا   

ق��ول��ه��م: »ك���ذب ال��م��ن��ّج��م��ون ول��و 

�سدقوا« اأي حتى لو �سدقت 

اأنها  اإل  تنبوؤاتهم 

الملف
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علم الغيب هو علم قطعي 
ومصدره اهلل تعاىل، وأما 

علم التنجيم فهو علم ظّني 
ومصدره االجتهادات البشرية

كاذبة لأنها لم توؤخذ عن الطريق اليقيني 

الغيبي الذي ل يحكي عنه اإّل من ارت�سى 

من ر�سول، ح�سب التعبير القراآني.

وي�ساف اإلى ما ُذكر اأمر اآخر وهو اأن 

ال�ستخبار عن الم�ستقبل ومحاولة التعّرف 

اإلى حوادثه اأمر غير ثابت وم�ستقر، وذلك 

اهلل  باأمر  اإّل  تجري  ل  كاّفة  الأم���ور  لأنَّ 

تعالى، وهي ُعر�سة للتغّير والتبّدل، فكثيرًا 

ما ُيبنى على مثل هذه الح�سابات الظنّية، 

ثم بعد ذلك يظهر الواقع على خالف ما 

هو منتظر.

علي  ل��الإم��ام  بحديث  ي��ذّك��رن��ا  وه���ذا 

 :Q يقول  المعنى.  ه��ذا  ح��ول   Q

العزائم وحّل  بف�سخ  �سبحانه  »عرفت اهلل 

.
)1(

العقود ونق�س الهمم«

*الم�ستقبل غير مقطوع الوقوع
م�سافًا اإلى ما ذكرنا، كم من الأ�سياء 

التي يجري فيها البداء، وهي قابلة للتغّير 

الإن�سان  ي�سعى  لماذا  وعليه،  وال��ت��ب��ّدل؟ 

لمعرفة المجهول من الحوادث الم�ستقبلية 

طالما اأنها غير مقطوعة الوقوع؟

م��ن ه���ذا ال��م��ن��ط��ل��ق، ف��اإن��ه م��ن غير 

ال�سحيح اأن يترك التوجيه الديني الُملزم 

ال��ط��رق  وي��ت��ب��ع  اليقينية  ال��ط��رق  ب��ات��ب��اع 

الظنّية التي يعتمدها اأهل التنجيم، بل من 

كل  عتبة  وعلى  اأّن��ه  كيف  جدًا  الم�ستغرب 

التلفزيونات«  »اأنبياء  يحت�سد  جديد  عام 

من  م��الأ  على  الظنّية  نبوءاتهم  لُيطلقوا 

وي�سلبوا  عقولهم  بها  لي�سطادوا  النا�س 

من  ال�سعفاء  وي��اأخ��ذ  ور�سدهم،  وعيهم 

الب�سر كالمهم اأْخذ الم�سلَّمات دون نقدها 

ومناق�ستها.

لقد جاءت الر�سالت ال�سماوية لتنّظف 

الخرافات  ثقافة  م��ن  الب�سرية  العقول 

وال��ظ��ن��ون وت��م��الأه��ا ب��ث��ق��اف��ة ال��ح��ق��ائ��ق 

واليقينّيات، ولتبعدها عن الطرق الملتوية 

في ال�ستعالم عن الأ�سياء الخفّية.

وع��ل��ي��ه، ف����اإّن ك��ل م��ن ي��ن��ح��رف عن 

المنهج ال�سرعي والعقالئي لن يح�سد اإّل 

الخيبات و�سوء الظن بالأقدار الغيبية.
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*اإعالم التنبوؤات
بحث  على  قائم  تنّبوؤ  بين  طبعًا  نمّيز 

التنبوؤات  وبع�س  للظواهر  علمّية  ودرا�سة 

اإل��ى  تعالى  اهلل  بها  اأوح���ى  التي  الغيبية 

على  تقوم  واهمة،  تنّبوؤات  وبين  اأنبيائه، 

الخداع، باتت حا�سرة بكثافة في الإعالم. 

حّتى اأ�سبح يمكننا القول اإن بع�س الإعالم 

بات اإعالم تنّبوؤات.

ادو العقول صيَّ
حتقيق: اأحمد �سعيتو

لم يعد الأمر متوقفًا على »�سهرة راأ�س ال�سنة«، بل اأ�سبحت ترافقنا 

على مدار اأيام العام.. اإنها التنبوؤات و»م�ساهيرها«. كان لهم يوم واحد 

لهذه  الملفت  الت�ساع  هذا  ال�سا�سات.  �سدارة  في  فاأ�سحوا  العام  في 

اإلى ات�ساع  اأّنها اأثبتت نجاحًا! فلو لم يكن جمهورها  البرامج يدّل على 

�سوق  في  رائجة  �سلعة  تكن  لم  ولو  زيــادة،  اإلى  العقول  على  وتاأثيرها 

الهتمام الجماهيري لما ا�ستمّرت، بل لما تنامت وباتت ظاهرة ملفتة. 

ولالأ�سف لي�س كّل ما هو منت�سر و�سعبي، �سّحيًا ومفيدًا.

الملف
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الكثري من التنبؤات ال يحدث لكن 
الناس ال تتابع وال حتّقق يف وقوعها

ي��م��ك��ن ف���ي ح����الت م��ع��ّي��ن��ة، اع��ت��ب��ار 

المري�س  بمثابة  التنبوؤات  بهذه  المتعّلق 

بالأ�سلوب  ال�سديد  تاأّثره  اإن  حيث  نف�سيًا، 

الجّذاب جعل منه كذلك، اأو هو في ظروف 

اجتماعية دفعته اإلى اأن ي�سبح اأكثر تعلقًا 

اإذا  لأننا  النف�سي.  المر�س  اإلى درجة  بها 

بفح�س  المتعّلقة  المعلومات  اإل��ى  عدنا 

نف�سّية،  كحالة  عالجها  وكيفية  �سخ�سّية 

الخ��ت��ب��ارات  »اأه����ّم  اأّن  مالحظة  يمكن 

ال�سلوكي  النف�سي  العالج  في  الم�ستخدمة 

هي: 

1 - اختبار ي�سبر المخاوف والعالقات.
2 - اختبار القدرة التخّيلية.

.
)1(

3 - اختبار قيا�س الذكاء العام
فربما المخاوف تجعله يلجاأ اإلى هكذا 

قد  الذكاء  اأن  وبما  يطمئن،  لكي  تنبوؤات 

يكون بن�سبة غير كافية، يتعلق بها.

*نبوءات مّطاطة
ورغم اأن الكثير من التنبوؤات ل يحدث 

لكن النا�س ل تتابع ول تحّقق في وقوعها، 

تلك  اأّن  ع��دا عن  ه��ذا  ُت��راج��ع.  ول  تن�سى 

يقّدمها  ق��د  �سخ�سّية،  ب��اأم��ور  المتعّلقة 

المتنّبئ ككاأ�س باردة بعد ظماأ ت�سفي غليل 

كما  واعد.  م�ستقبل  اإلى  وعط�سه  المتلّقي 

بحيث  ذك��ي  واأ�سلوب  بقالب  يقّدمها  قد 

تنطبق على كثيرين وتحمل معاني متعّددة 

متابعتي  من  ذل��ك  لحظت  وق��د  الأوج���ه. 

في  يبرعون  الذين  التنّبوؤ  م�ساهير  لبع�س 

تقديم تنبوؤات »مطاطة«.

واأذك��ر اأن��ه في اإح��دى ال��م��ّرات قامت 

مّت�سلة بالحديث مع المتنّبئ وكّذبت تنبوؤًا 

�سابقًا له حولها وقالت له اإّن ما توّقعه لم 

ارتبك  هنا  العك�س،  ح�سل  بل  يح�سل، 

هذا ال�سخ�س ب�سكل وا�سح، وحاول تقديم 

يراجع  وَم��ن  مقنعة..  تكن  ل��م  تبريرات 

العديد من التنبوؤات التي قيلت في »راأ�س 

�سياأتي  الذي  العام  حول  الما�سية  ال�سنة« 

منها   %  90 من  اأكثر  اأن  لديه  �سيتاأكد 

لهذه  اأّن  نجد  ذلك  كل  ورغم  يتحقق،  لم 

التنبوؤات �سطوة وتاأثيرًا كبيرين.

*الإعالم وتاأثيره اأقوى
ترتكز التنبوؤات على اأجوبة عن اأ�سئلة 

�سواء  عليها  ال��وق��وف  ف��ي  ال��ف��رد  ي��رغ��ب 

واأو�ساع  باأمور  اأو  وبم�ستقبله  به  تعّلقت 

منظومة  على  ترتكز  اإعالميًا  وهي  39عامة. 
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العقول  اإلى  لتنطلق  الإعالم  تركب �سهوة 

وح�سور  تاأثير  ق��ّوة  من  لالإعالم  ما  بكّل 

في  الأول  الموؤّثر  اأ�سبح  فالإعالم  يومي. 

العقول والطبائع.

ي�سعون  النف�س  علماء  ك��ان  اأن  وبعد 

اأ�سبح  ال��ت��اأث��ي��ر،  �سّلم  اأع��ل��ى  ف��ي  البيئة 

الإعالم هو البديل، حتى طغى على البيئة 

وبات يناف�س التربية اأي�سًا. 

ف��ي ط���ور �سخم من  الإع�����الم دخ���ل 

التنبوؤات  ه��ذه  تاأثير  ف��اإّن  ل��ذا،  التقّدم. 

انت�سارًا  واأك��ث��ر  اأو���س��ع  اأ�سبح  وبرامجها 

وتاأثيرًا في العقول. والخطير اأّنه بقدر ما 

ي�سري  الإع��الم  ج�سد  في  التطّور  ي�سري 

الِقيمي  البعد  م��ن  ال��ت��ج��ّرد  م��ر���س  فيه 

واأ�سبح  طبعًا.  نعّمم  اأن  دون  والإن�ساني، 

الإعالم  و�سائل  معظم  على  القّيمين  هّم 

الو�سول اإلى اأكبر قدر من المنفعة المادّية 

التي  الو�سائل  عبر  ال�سيا�سية،  المنافع  اأو 

منها ظاهرة التنبوؤ.

َنهم  واإ�ــســبــاع  *لهو 
اإلى الم�ستقبل

المحا�سر  الدكتور  ي�سير 

مزّنر  عبا�س  الإعالم  كلية  في 

ف���ي ح��دي��ث خ��ا���س م���ع »ب��ق��ي��ة 

و»الحبكة«  الرتكاز  اإلى نقطة  اهلل« 

ح�سورها  وف��ي  ال��ن��ب��وءات،  تاأثير  ف��ي 

القوي اإعالميًا. فيلفت اإلى اأنَّ »كثيرًا من 

وي�سير  يتحّرك  المرحلة  الإعالم في هذه 

والخوف  القلق  تعي�س  النا�س  يجعل  ب�سكل 

على الم�سير وعلى الم�ستقبل، وتاأتي هذه 

والتوّقعات  الفراغ  بع�س  لتمالأ  التنبوؤات 

عند النا�س«. ويلفت اإلى اأن »من اآثار ذلك 

الحقيقية«.  ق�ساياها  تن�سى  ال�سعوب  اأن 

اأن هذه التنبوؤات  األ يدرك الكثيرون  لكن 

واهمة؟

خطابًا  بالأم�س  »ق��راأت  مزّنر:  يقول 

اإن  فيه  ي��ق��ول  الباحثين  لأح���د  اإع��الم��ي��ًا 

لي�ست  التنبوؤات  اأن معظم  يعرفون  النا�س 

محاولت  وراء  ي�سعون  ذلك  ومع  حقائق، 

القلقة  للنف�س  وافترا�سية  وهمية  اإ�سباع 

فالنا�س  الأمني.  والو�سع  الم�ستقبل  على 

الم�ستقبل،  اإل���ى  نهمهم  اإ���س��ب��اع  يحّبون 

خا�سة اإذا قاربت هذه التوقعات الأو�ساع 

كثري من اإلعالم يف هذه 
املرحلة يتحّرك ويسري بشكل 

يجعل الناس تعيش القلق 
واخلوف على املصري

الملف
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هناك حمّرك مشرتك لإلعالم 
واملتنّبئ من أجل صنع 

رأي عام أو توجيه عقول أو 
إفسادها

مهمة  قنوات  وهناك  والأمنية.  ال�سيا�سية 

ر�سائل  يحملون  م��ّم��ن  المتنبئين  ت��ق��دم 

اأمنية ومخابراتية وتوجيهّية للمجتمعات«.

*بين الإعالم والإعالن.. مكا�سب 
م�ستركة

الرتكاز  نقطة  عن  الحديث  ن�ستكمل 

والمتنّبئ،  الإع����الم  ي�ستند اإليها  ال��ت��ي 

بين  ي��ق��وم  »ف��الت��ف��اق  م��زّن��ر:  د.  ي�سيف 

م�ستركة  ا�ستفادة  اأ�س�س  على  الطرفين 

ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ال��م�����س��ل��ح��ي ال���م���ادي، 

الموؤ�س�سة  من  يك�سب  المتنّبئ  اإّن  حيث 

تك�سب  الموؤ�س�سة  وه���ذه  الإع��الم��ي��ة. 

الجماهيرية.  القاعدة  اّت�ساع  من 

ال��و���س��ط  ف���ي  ال��م��ع��روف  م���ن  اإذ 

الإعالمي والإعالني اأن البرامج 

الجماهيرّية  ال��ق��اع��دة  ذات 

مادي  بمردود  تاأتي  الوا�سعة 

الإعالنات  من  ة  خا�سّ كبير 

اأو�سع  البرنامج  كان  كلما  اإذ  الم�ساحبة؛ 

هذا  �سعرًا،  واأغلى  اأكثر  كانت  م�ساهدة، 

على ال�سعيد المادي.

فهناك  المعنوي،  ال�سعيد  على  اأم��ا 

اإي�سالها  ال��م��ق�����س��ود  م��ن  ي��ك��ون  اأف��ك��ار 

وتثبيتها والتركيز عليها في عقول النا�س، 

وفي  لتقديمها.  التنبوؤ  برامج  تو�ّسل  فيتم 

م�سترك  م��ح��ّرك  ه��ن��اك  الأح��ي��ان  بع�س 

لالإعالم والمتنبئ من اأجل �سنع راأي عام 

اأو  اإلهائها  اأو  اإف�سادها  اأو  توجيه عقول  اأو 

تخريبها«.

الدكتور عبا�ض مزنهّر
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ي�ستفيد  *ماذا 
الإعالم؟

اأن  اإل��ى  مزّنر  ي�سير  الإط��ار  وفي هذا 

»الإعالم ي�ستفيد من اأكثر من �سّق:

فالإعالم  الجمهور:  ا�ستقطاب   - اأوًل 

و�سائل  تتواطاأ  وه��ن��اك  الجمهور.  يهّمه 

معهم  وي��دخ��ل  المتنبئين  م��ع  الإع����الم 

الجمهور في تواطوؤ غير مبا�سر. وللثقافة 

دور  والفلك  التنبوؤات  ح��ول  الجتماعّية 

بين  ال��ت��واط��وؤ  ه��ذا  بتعزيز  ي�ساهم  كبير 

الإع��الم  ي�ستفيد  فيما  الثالثة.  الأ�س�س 

من كل ذلك عبر الح�سول على الجمهور 

ف��ي��ت��ف��ق م���ع اأ���س��م��اء ت��اأت��ي 

ب���ج���م���ه���ور ك���ب���ي���ر. وه����ذه 

م�ساهير  اأ�سحت  الأ���س��م��اء 

ع��ل��ى ك��ث��ي��ر م���ن ال��م��ح��ط��ات 

التلفزيونية.

ثانيًا - الناحية التجارية التي 

تتعلق بالح�سول على مردود مادي«.

*لإعالم مقاوم اأكثر وعيًا
تتعلق  اأخ���رى  ناحية  ه��ن��اك  »ك��ذل��ك 

باإي�سال ر�سالة، خا�سة في العالم العربي، 

معّينين  زعماء  وتر�سيخ  بت�سنيع  تتعلق 

و�سيا�سة معينة. هذا الأمر لي�س مقت�سرًا 

بع�س  على  بل  فقط،  العربي  العالم  على 

الدول الأوروبية اأي�سًا«.

النا�س  »عامة  اأّن  اإلى  مزّنر   ويخل�س 

م��ت��اأث��رة ب��م��و���س��وع ال��ت��ن��ب��وؤ... والإع����الم 

الرتكاز  اّدع��اء  تحت  العقل  على  ي�سيطر 

تدخل  وهنا  الفلك«.  »علم  مثل  علوم  اإلى 

الر�سالة الجتماعّية وال�سيا�سّية والأمنّية، 

»الُمَقولبة«  المعرفة  �سنع  من  جزء  وهذا 

وخا�سة لدى الإعالم الخليجي الذي لديه 

ال�سلطة  ولديه  القنوات  و�سبكات  الأم��وال 

اأجل  من  والكوادر  الكفاءات  ي�ستري  وهو 

ذلك  وكل  المعرفة،  من  النوع  هذا  �سنع 

ملغى.  الآخ���ر  ال��ط��رف  يجعل 

من  محاولت  هناك  بالمقابل 

راأي  ل�سنع  المقاوم  الإع���الم 

عام اأكثر وعيًا«.

انظ���ر: الوجي���ز ف���ي ممار�س���ة الع���الج ( 1)

النف�سي ال�سلوكي، د. محمد الحجار.

الهوام�س

الملف
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في مواجهة حربهم
حتقيق: ريان �سويدان

اإّن العلم بالغيب هو من المو�سوعات الأ�سا�سّية التي تهّم الإن�سان، 

الب�سرّية.  خلق  بداية  منذ  ال�ساغل  �سغله  وُتعتبر  بفطرته،  ُزرعــت 

اأنه  ما يظّن  اختار  واإّل  بغده  يعلم  اأنه ل  الإن�سان  ِنعم اهلل على  ومن 

الأف�سل له... لذا، فاهلل تعالى اأحكم الإم�ساك بالغيب واأر�سل النبّيين 

ن�سر  لهدف  الغيب  اأخبار  من  بع�سًا  ليخبروا  والأئمة  وال�سّديقين 

الدين، بخالف ما ُيثار اليوم في مجتمعنا عن قراءة الغيب والتنبوؤات 

من قبل المتنبئين ومن يّدعون علم الفلك وتاأثيره على حياة الإن�سان 

الوقوف  ت�ستحق  حقيقّية  مجتمعّية  اأزمــة  اأمــام  فبتنا  وت�سّرفاته، 

عندها وت�سليط ال�سوء على �ُسبل عالجها..

43
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*ت�سديق اأو تكذيب اأو ت�سلية
والتنبوؤات  التوّقعات  مع  التعامل  وفي 

اآراء مختلفة، فمريم )40 عامًا، موظفة( 

معها  التعامل  اأّن  وترى  التوّقعات  ت�سّدق 

والأب���راج  الكونية  للطاقات  وف��ق��ًا  ي��ك��ون 

في  ي��ح��دث  م��ا  ك��ل  اأّن  معتبرة  الفلكية، 

على  تاأثير  له  طبيعّية  ظواهر  من  الكون 

والمّد  والك�سوف،  كالخ�سوف،  الإن�سان 

بل  وهمًا،  لي�س  باأّن ذلك  م�سلِّمًة  والجزر، 

الأب��راج  تنقالت  اأّن  تعتبر  كذلك  حقيقة. 

في ال�سماء وحركة الكواكب يمكن اأن تدّل 

بّد من ت�سديق  واأّنه ل  على حدوث حرب 

المتنبئين بذلك.

ع��ام��ًا،   22( ح�سين  يهتم  ل  بينما 

ُممّر�س( لما يرّوجه المتنّبئون في الأبراج 

التي  التوقعات  اأن  ويعتبر  ي�سّدقهم،  ول 

تبّثها البرامج التلفزيونية في راأ�س ال�سنة 

اأ�سحت  واأّن��ه��ا  اأك��ث��ر،  ل  �سيا�سي  تحليل 

النا�س  من  كبيرة  ن�سبة  لأّن  رابحة  تجارة 

عامًا،   24( مهدي  يرى  وكذلك  تتابعها. 

تفاهات  والتنّبوؤات  التوّقعات  اأّن  موّظف( 

اأو  متابعتها  ي��ج��ب  ول  واف���ت���راء  وك���ذب 

ت�سديقها. فاهلل هو وحده العالم بالغيب. 

رابحة  تجارة  �سيرورتها  �سبب  ي��رّد  كما 

اأ�سهل  وجدتها  الإع���الم  و�سائل  اأّن  اإل��ى 

و�سيلة للتاأثير على عقول النا�س في اأوقات 

لك�سب  و�سيلة  اأ���س��ه��ل  وك��ذل��ك  ف��راغ��ه��م 

المال، وذلك اتباعًا لمقولة )اكذب اكذب 

حتى ي�سّدقك النا�س(.

منزل(  رّب��ة  ع��ام��ًا،   25( فاطمة  اأّم��ا 

على  الط���الع  ح��ّب  ف�سول  لديها  ف��ك��ان 

ت�سديقها.  بهدف  ولي�س  �سابقًا  الأب��راج 

لديها  كافي  وق��ت  ل  اأن  فتعتبر  الآن  اأّم��ا 

لالهتمام بذلك.

*عندما ل ينفع الندم
ب�سبب  معها  ح�سل  ما  ت��روي  مريم   

اإنها  فتقول  والتنبوؤات،  الأب��راج  ت�سديق 

اّطلعت  يوم ذهبت لحيازة رخ�سة قيادة 

جّيدًا  فكان  حّظها  لتعرف  برجها  على 

وت��وّف��ق��ت ف��ي ام��ت��ح��ان ال��ق��ي��ادة وح��ازت 

ع��ل��ى ال��رخ�����س��ة وه����ذا م���ا دف��ع��ه��ا اإل���ى 

فاأكثر..  اأكثر  الأب��راج  ومتابعة  الت�سديق 

تبتعد  جعلتها  اأخ���رى  ح��ادث��ة  اأن  وتتابع 

»عند  فتقول:  النبوؤات  ت�سديق  تحّب  ول 

يوم،  ذات  الإلكتروني  لموقعي  ت�سّفحي 

اأميركية..  لمتنبئة  اإع��الن  اأمامي  ظهر 

ا���س��ت��م��ارة  وم�����الأُت  �سفحتها  ف��دخ��ل��ُت 

تر�سل  اأن  على  ال�سخ�سّية  بمعلوماتي 

لقاء  ال��ع��ام،  ذاك  معي  �سيحدث  م��ا  ل��ي 

دولرًا..  خم�سين  بقيمة  �سنوي  ا�ستراك 

الدكتور محمود غنوي
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وسائل اإلعالم وجدت أّن التنبؤات 
أسهل وسيلة للتأثري على عقول 
الناس يف أوقات فراغهم وكذلك 

أسهل وسيلة لكسب املال

التي  الأح����داث  لبع�س  اأت��ع��ّج��ب  و���س��رُت 

وا�ستمررت  لتوّقعاتها..  مطابقة  كانت 

في اّتباع ن�سائحها اإلى اأن اأخبرتني اأنها 

ترى اأني �ساأتعّر�س لوعكة �سحّية �سديدة 

حياتي  في  الزوجية  الم�ساكل  و�ستتفاقم 

لتوؤدي اإلى الطالق علمًا اأّن حياتنا العائلية 

م�ستقّرة..«. هذه التوقعات �سّببت لمريم 

ت�سغل عقلها  وقلقًا عظيمًا و�سارت  خوفًا 

بالتفكير بما �سيحدث اإلى اأن ت�سبب ذلك 

لها ببع�س الم�ساكل ولكنها لم ت�سل اإلى 

حدوث وعكة �سحّية معها ول اأّدت بها اإلى 

الطالق.. وبعد ذلك �سارت تحذر متابعة 

التوقعات خوفًا على م�سير حياتها..

فكانت  طالبة(  عامًا،   20( �سارة  اأّما 

ترّد �سبب انف�سالها عن خطيبها اإلى عدم 

عقد  فيه  ك��ان  ال��ذي  اليوم  ب��اأن  معرفتها 

قرانها لم يكن يوم حظها بح�سب ما قالت 

لها المتنبئة..

*للوقوف عند الم�سّببات
ظاهرة  على  الإق��ب��ال  اأ���س��ب��اب  وع��ن 

�س  المتخ�سّ يطلعنا  ال��ت��ن��ب��وؤات  معرفة 

غنوي   محمود  الدكتور  التربوي  النف�سي 

على اأبرزها:

�سيا�سة  ح��ول  الغمو�س  ازدي��اد  اإّن  ًل:  اأوهّ

زي��ادة  في  ي�سهم  وال���دول  الحكومات 

الدّجالين  �سوق  وازده���ار  ال�سائعات 

يكون  اأح��ي��ان��ًا  هنا  م��ن  وال��ع��ّراف��ي��ن. 

محلية  اأو  دول��ي��ة  �سيا�سة  ال��غ��م��و���س 

للتحكم اأكثر بال�سعوب والأفراد.

اأم����ام معرفة  الإن�����س��ان  ث���ان���ي���اً: ���س��ع��ف 

كالغريق  يكون  فالإن�سان  الم�ستقبل، 

رّبان  هم  المتنبئين  ه��وؤلء  اأّن  ويعتبر 

الغرق  من  �سينجونه  الذين  �سفينته 

ويو�سلونه اإلى بّر الأمان. 

ثالثاً: �سعي الإن�سان وحّبه ل�ستباق معرفة 

45الأم�����ور ك��ي ي��ت��ق��دم ب�����س��رع��ة، م��ث��اًل: 
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من أبرز خماطر هذه الظاهرة 
قْتل العقل واملنطق عند 

الناس وجتهيلهم

ان��دلع  بقرب  التاجر  يعرف  عندما 

حرب ي�سارع لحتكار بع�س ال�سلع كي 

يبيعها ب�سعر م�ساعف.

رابعاً: خبرة الدجالين والعّرافين بالنف�س 

الإن�����س��ان��ي��ة وك��ذل��ك ع��م��الء اأج��ه��زة 

المخابرات الذين ي�سعون �سحاياهم 

ت��ح��ت ال��م��راق��ب��ة ل��ي��اًل ن���ه���ارًا، حيث 

ويعرفون  المنا�سبة  باللحظة  يتدخلون 

متى يجذبون ال�سحية ويثيرونها. 

*لنتدارك الأخطار
يحذر الدكتور غنوي من اأبرز مخاطر 

المجتمع  ع��ل��ى  واآث���اره���ا  ال��ظ��اه��رة  ه���ذه 

والأفراد ذاكرًا اأهم تلك الآثار:

1 - خلق بلبلة في المجتمع واإثارة النعرات 
المذهبّية والفتنة.

2 - بّث ال�سائعات التي ُتربك المر�سل اإليه 

اأمام  مقاومة  اأقّل  وتجعله  قلقه  وتثير 

الحرب النف�سّية التي ي�سّنها الخ�سم.

النا�س  عند  والمنطق  العقل  ق��ْت��ل   -  3
بالدجل  يتم�ّسكون  وجعلهم  وتجهيلهم 

والأكاذيب فت�سلبهم الإرادة والعزيمة.

4 - اإ�سعاف الّثقة بالدين وباهلل، لالدعاء 
الأر�س  على  الغيب  علماء  هناك  باأن 

ول��ي�����س اهلل ع���ّز وج����ّل ف��ق��ط ال��ع��ال��م 

بالغيب وال�سهادة.

والتفكير،  العقل  ب�سيط  جيل  خلق   -  5
ب�سيطة  باأمور  وين�سغل  يتقهقر  يجعله 

تبقيه بدون اأي تقّدم اأو تطّور. 

غنوي  الدكتور  ي�سع  ذلك  على  وبناًء 

تلك  م��ن  للحد  ال��ع��الج  �سبل  اأيدينا  بين 

الظاهرة:

على  ي��ت��وج��ب  الأم����ن����ي:  ال��ت��ح�����س��ي��ن  اأ- 

الأجهزة الأمنية الر�سمية والموثوقة اأن 

تعمل على اعتقال كل من يّدعي الدجل 

والتنبوؤ، واأن تمنعهم بقوة القانون من 

ممار�سة هذا العمل واأن ت�سعهم تحت 

م�سّغليهم  لمعرفة  الم�سّددة  الرقابة 

ومن يمّدهم بالمعلومات.

ال��ت��ح�����س��ي��ن الإع����الم����ي: م��ن خالل  ب- 

وال��ع��م��الء  ال��دج��ال��ي��ن  ه����وؤلء  ك�سف 

ومنع  الإعالمي  وكذلك منع ظهورهم 

ال�سيخ اإ�سماعيل حريري

الملف
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ال يجوز أن يبني الناس 
حياتهم ومستقبلهم على 

هذه التوقعات ألنها أوهام 
وخياالت ليست موجودة

كّل من�سوراتهم بكل الو�سائل القانونّية 

الممكنة.

من  والعقائدي:  الديني  التح�سين  ج- 

العلماء  من  �سة  متخ�سّ لجنة  خ��الل 

الحقائق  تو�سيح  ف��ي  دوره���ا  يكمن 

ال��دي��ن��ي��ة وك�����س��ف ح��ي��ل ال��دج��ال��ي��ن 

الإيماني  العن�سر  وتعزيز  والعّرافين، 

في التقرب من اهلل عّز وجل.

ال�سائعات:  �سد  الثقافي  التح�سين  د- 

�سة  متخ�سّ ج��ه��ة  وج���ود  خ���الل  م��ن 

دورها تحليل ال�سائعات وتوعية النا�س 

بمختلف و�سائل الن�سر.

التوقعات  ت�سديق  يــجــوز  *ل 
والتنبوؤات

ال�سرعي  تكليفنا  على  اأكثر  ولالطالع 

ِحيال ظاهرة التوقعات والتنبوؤات، كان لنا 

الذي  حريري  اإ�سماعيل  ال�سيخ  مع  وقفة 

اأّكد اأن ما يعرف اليوم بظاهرة التوّقعات 

اإلى الحقيقة ب�سلة، واأن  والأبراج ل يمت 

كان  اإن  الم�ستقبل  ي�سّمونه  عما  الك�سف 

فهذا  للدول  اأو  ككل  للمجتمع  اأو  لالإن�سان 

لي�س  ا�ستباهات  اإّنه  اأقّل ما يقال عنه  كّله 

لها واقع على الإطالق، لأنه كما هو معلوم 

�سبحانه  اهلل  ف��اإّن  ال�سرعية  الناحية  من 

وتعالى وحده العالم بالغيب. وَمن يّدِع اأنه 

في  للنا�س  �سيح�سل  وما  الم�ستقبل  يعلم 

حرام  وه��ذا  الغيب،  علم  ي��ّدِع  م�ستقبلهم 

من الناحية ال�سرعية. 

تكليفهم  اأو  ال���ن���ا����س  ُح���ك���م  وع����ن 

ال�سرعي، ي�سّدد ال�سيخ حريري على عدم 

التاأّثر بهذه الإخبارات وعدم ترتيب الأثر 

عليها، بمعنى اأنه ل يجوز اأن يبني النا�س 

التوقعات  هذه  على  وم�ستقبلهم  حياتهم 

لأنها اأوهام وخيالت لي�ست موجودة اإّل في 

�سبحانه  اهلل  فاإّن  وبالتالي  المتنبئ،  وهم 

وتعالى يريد من الإن�سان اأن يبني م�ستقبله 

بنف�سه ويتحّكم بم�سيره من خالل طاعته 

وعبادته. 

 واأما عن ال�ستماع اإلى هذه التنبوؤات 

تاأّثر  فاإّن مجّرد الطالع مع �سمانة عدم 

فيه،  اإ�سكال  ل  الأثر  ترتيب  وعدم  النف�س 

بينما اإذا اأّدى ال�ستماع اإلى الترويج اأو اإلى 

47تاأثر الّنف�س عندها يكون محّرمًا.
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لعلم  خا�سة  جاذبية  *البداية: 
الفلك  

ُيرجع كثيٌر من المحّللين الجتماعيين 

م�ساألة  النف�س،  علم  ف��ي  ين  والمخت�سّ

قديمة  لحاجة  والتوقعات  الأب��راج  متابعة 

وحّبه  ف�سوله،  اإ�سباع  في  الإن�سان  عند 

لمعرفة الغيب، اأيًا كان نوعه. وقد تتزايد 

تبعًا  الفرد،  في  تت�ساءل  اأو  الرغبة  هذه 

التنبؤات:
تجارة الكذب
حتقيق: لنا العزير

والمتناق�سات  التوّقعات  من  ب�سّلة  الكذب  تّجار  ُيتحفنا  �سنة،  كّل  مطلع 

يعلمون  باتوا  النا�س  اأّن  ورغم  ال�سخ�سية.  وحتى  وال�سيا�سة،  الجتماعية 

اأن تكون حديثًا في  اأّن ذلك لم يمنع  اإل  اأنها خليٌط من تحليل للواقع وكذب، 

برجها  عن  الأخــرى  منهما  كّل  ت�ساأل  جارتين  بين  للتعارف  واأداة  ال�سالونات 

الأبــراج  عند  يقف  الأمــر  ليت  بينهما.  الم�ستقبلي  الن�سجام  مدى  لتتوّقع 

فح�سب، بل تطّورت المهنة لت�سمل معرفة الم�سير من خالل ذبذبات ال�سوت، 

فكيف  الجدد!  المتنبئون  به  ي�سعر  الذي  الخا�س  والإلهام  النف�سي  والإيحاء 

يكذبون ويبيعون كذبهم؟ ولَم ل يزال هناك م�سّدقون لهم؟!

الملف
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إّن الشعوب األكرث تدافعًا على 
مضارب العّرافني، هي الشعوب 

التي تعاين نقصًا يف الثقافة

ال�ستقرار  ولعامل  المعرفية،  لم�ساربه 

نجد  لذا،  الحياتّية.  م�سيرته  في  والأم��ان 

م�سارب  على  تدافعًا  الأكثر  ال�سعوب  اأن 

العّرافين، هي ال�سعوب التي تعاني نق�سًا 

المتعّر�سة  ال�سعوب  وكذلك  الثقافة،  في 

لالأزمات الأمنية والجتماعية. 

ولذا، تنق�سم ظاهرة التكّهن الم�ستقبلي 

اليوم اإلى ق�سمين: الأول: ُين�سب للعّرافين 

رة،  المتح�سّ المجتمعات  تنبذهم  الذين 

الجتماعية.  الع�سوائّية  من  نوعًا  وُيعتبر 

والتوّقعات،  الفلك  لعلم  ُين�سب  الثاني: 

رة، بل  وهو ما تتبّناه المجتمعات المتح�سّ

وتفّرغ له م�ساحات من ف�سائها الإعالمي 

فترة  في  �سيما  ل  حدثّية،  اأولوّية  بدرجة 

راأ�س ال�سنة الميالدية. وتنق�سم التوقعات 

الأب��راج  منها  ق�سمين  اإلى  الليلة  هذه  في 

يعّرف  والتي  الح�ّسية،  التوّقعات  ومنها 

تتعّلق  ل�سوٍر  روؤًى  باأنها  اأ�سحابها  عنها 

البرج  ينتقل من  وبع�سهم  العام،  بالو�سع 

ال�سخ�س من  لم�ستقبل  التنبوؤ  اإلى مرحلة 

خالل ح�سابات وغيرها.

*بين علم الفلك والتنجيم
عوا�سة،  اإبراهيم  الأ�ستاذ  ويف�سل 

رئ��ي�����س م���رك���ز ح���م���وراب���ي ل��ل��درا���س��ات 

الفلك  علمي  بين  القانونية،  والأب��ح��اث 

العلمين  بين  »الف�سل  اأن  مبّينًا  والتنجيم 

ان�سجامًا  الو�سطى  الع�سور  في  تكّر�س 

م��ع ���س��ي��رورة ال��ع��ل��م ك��ك��ل، اأي م��ح��اول��ة 

الف�سل بين العلوم الميتافيزيائية والعلوم 

هو  التنجيم  اأن  م��ع��ت��ب��رًا  ال��م��و���س��وع��ي��ة« 

»محاولة اإخراج علم النف�س من المجهول 

اإلى دائرة ال�سوء وت�سهيل ت�سنيف النف�س 

ودرا�ستها تبعًا لأنماط محددة، بال�ستناد 

بالإن�سان  العالم  ت�سّبه  حد�سية  فكرة  اإلى 

الكبير اأو الإن�سان بكوٍن �سغير. وفي ذلك 

يقول الطبيب كلود برنار: ل ي�سكل الكائن 

ال��ك��ون��ي...  التناغم  م��ن  ا�ستثناًء  ال��ح��ي 

ال�سيمفونية  في  ي�ساهم  العك�س  على  بل 

الكونية لالأ�سياء«.

يعني  ل  التماثل  ه��ذا  اأن  حين  »ف��ي   

التنبوؤ بم�سير كل ما يتحرك في  اإمكانية 

المحامي اإبراهيم عوا�سة

49
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ال ميكن أن يلتقي هؤالء 
جميعًا يف نقطة توّقع واحدة 
ال تتحقق، إّلا إن كان الغرض من 
هذه املعلومة بثَّها بني الناس

هذا العالم« ي�سيف الأ�ستاذ عوا�سة.

ف���ي ه���ذا ال��م��ج��ال ي��م��ك��ن ال��ت��ع��ّر���س 

الأرقام والفلك مما  لبحث طويل في علم 

اأو  الكوني  الفكري  ال�سياق  مع  يتعار�س  ل 

العلم الديني، ولكن الإ�سكالية العلمية تقع 

مع التنبوؤات اأو التوقعات.

*كيف يح�سلون على توّقعاتهم؟
م�����س��در  ع���ن  ه������وؤلء  رّد  ك����ان  واإن 

اإذ  مبهمًا،  اليوم   حتى  زال  ل  توقعاتهم، 

لي�س  توّقعاتي  »اإن م�سدر  اأحدهم:  يجيب 

جهة اإعالمّية اأو اأمنّية اأو �سيا�سّية، واأنا مثل 

لتوقعاتي«.  الم�سدر  اأعرف  ل  النا�س  كل 

الروؤيا  م�ساألة  على  معظمهم  يرّكز  بينما 

كم�سدر لهذه التوقعات، وهي التي يمكنها 

والقانونية  العلمية  الحجج  من  تتبّراأ  اأن 

فيما لو وقعت الم�ساءلة؛ في حين ت�سّرح 

الإلهام  على  »تعتمد  توقعاتها  باأن  اأخ��رى 

في  اآخ��ر  وي�ستند  اهلل«.  به  ها  خ�سّ ال��ذي 

»اإل��ى  تعبيره:  بح�سب  لتوقعاته  تف�سيره 

الهاتف؛  عبر  ولو  المتكلم  �سوت  ذبذبات 

لمعرفة م�سيره حتى موته«.

ي�سف  ب��اأن  اآخ��ر  متنّبئ  ي�سطح  وق��د 

اأحلِّل  »اأن��ا  فيقول:  »الر�سالة«،  ب��  توّقعاته 

القديمة  والن�سو�س  ال��ن��ب��وءات  �سيفرة 

لي  مي�ّسر  الأم��ر  ه��ذا  ولأّن  �سهولة،  بكل 

باأني  القديمة  النبوءات  في  مذكور  فاأنا 

ال��زم��ان.  نهاية  اأ���س��رار  ك�سف  اأ�ستطيع 

علوم  اآٍت من خالل  هو  بما  النا�س  واأن��ذر 

واأ�سرار اأحملها. اإّن مهنتي ر�سالة«. ويّتهم 

باأنهم  الآخرين  المنجمين  المتنّبئ  هذا 

ال�سمع  ا�ستراق  على  بغالبيتهم  »يعتمدون 

في  يكذب  الجن  اأن  والمعروف  الجن  من 
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اأكثر ما يقول«، ي�سيف: »اأما غالبية قارئي 

لأنهم  م�سداقيتهم  اأوؤك��د  ل  فاأنا  الطالع 

النا�س،  على  ويتحايلون  الأفكار  يقراأون 

علماء  عند  ه��ي  ال��وح��ي��دة  والم�سداقّية 

الفلك«.

تــ�ــســديــق  والــــّديــــن:  *العقل 
المتنّبئين �سذاجة

ونتائجها  علمية  لي�ست  الأم��ور  »ه��ذه 

يدانيها  ما  اأو  بالمئة  مئة  موّثقة  لي�ست 

بحيث تتحول اإلى حقيقة حتمية، مثل توقع 

الخ�سوف والك�سوف، ولي�ست اإخبارًا اإلهيًا 

ال�سيخ  بداأ  ولي«، هكذا  اأو  نبي  ل�سان  على 

نجيب �سالح تف�سير موقف الدين من هذه 

كونها  خطرها،  من  والتحذير  الظاهرة 

»تعمل عك�س الدين الذي يحّر�س الإن�سان 

تجاه  بالمعاملة  والتقّدم  الخير  عمل  على 

الأج���ر  تح�سيل  ق��اع��دة  ع��ل��ى  الآخ���ري���ن 

والجزاء الح�سن وح�سن هذه الأعمال في 

المحيطة.  الظروف  كانت  مهما  قيمتها 

بع�س  بح�سم  التنبوؤات  ه��ذه  تقوم  فيما 

عن  فتثبطهم  يتتبعونها  من  ل��دى  الأم��ور 

وتحّولهم  ومجديًا  ح�سنًا  كان  مهما  الفعل 

اإلى متلقين �سلبيين لحركة الكون، وبذلك 

ت��دخ��ل ف��ي م�����س��ار ال��ج��ب��ري��ة ال��ت��ي تبيح 

تبعاته  واإل��ق��اء  ���س��يء  اأي  فعل  لل�سخ�س 

مرفو�س  اأم��ر  وهو  الكوني.  الت�سيير  على 

ينهى  الإ�سالمي  وال��دي��ن  وع��ق��اًل،  �سرعًا 

هذه  مثل  في  النخراط  عن  قاطع  ب�سكل 

وت�سليمه  العقل  قتل  ويرف�س  المتابعات، 

لهذه الم�سارات«. 

م�����س��ادر  اأن  ���س��ال��ح  ال�����س��ي��خ  ي����رى 

تملك  ل  فهي  م�سبوهة،  وغاياتهم  ه��وؤلء 

الم�سداقّية العلمّية ول القانونّية ولها فعل 

خطير في ا�ستغالل المجتمعات الموتورة، 

على  بينها  فيما  م��ت��ردد  ب�سكل  وت��ع��م��ل 

اإذ  بعد،  فيما  كذبها  يتبين  مّت�سقة  نغمات 

يلتقي هوؤلء جميعًا في نقطة  اأن  ل يمكن 

توّقع واحدة ل تتحقق، اإّل اإن كان الغر�س 

غير  لغاية  النا�س  بين  المعلومة  هذه  بّث 

معروفة!«.

ال�سيخ نجيب �سالح

51

م
 2

01
4 

ل
و

لأ
 ا

ن
و

ن
كا

/
 2

79
د 

د
ع
ل
ا



*دائرة تاأثيرها على النا�س
وهذا ما يف�ّسر الوقع المدّوي الذي 

تتركه هذه التوّقعات على المجتمع، ما 

يجعلنا  نقراأ رّدًا من �سخ�سية بم�ستوى 

اأحد  تحذير  على  الجمهورية،  رئي�س 

المنجمين له خوفًا على حياته، »اآمل اأن 

ل يخاف زّواري من التوّقعات المتعّلقة 

اإلى  واإيابًا  المتنقلين ذهابًا  اأمان  بعدم 

قيادة  محيط  ف��ي  ال��م��وج��ود  م��ن��زل��ي، 

الجي�س«. هذا الرد يعك�س مدى اإمكانية 

تاأثير هذه التوقعات على مختلف الفئات 

الجتماعية. 

ت�ستعر�س  اأن  كافيًا  يكون  ل  وق��د 

ال�27  تتجاوز  ل  التي  المئوية  الن�سب 

% م��ن ���س��ّح��ة ه���ذه ال��ت��ن��ب��وؤات وال��ت��ي 
ال�ستدلل  �سياق  في  تتمركز  بغالبها 

والتحليل، بمعنى اأنها توّقعات تحليلية ل 

معلوماتية، كاأن يتوّقع فالن، اأن ال�ساحة 

�ستوّدع فنانًا عمالقًا، دون  الفنية مثاًل 

تحديد �سفة خا�سة به، في وقت يكون 

فيه اأكثر من واحد في دائرة الحتمال، 

اإّن  ُي��ق��ال  اأن  اأو  �سابه.  م��ا  اأو  لمر�س 

الو�سع الأمني غير م�ستقّر والغتيالت 

خ�سم  في  وه��ذا  م�ستمرة،  ال�سيا�سّية 

و�سع اأمني متاأّزم.

*اإّنها �سعوذة ل روؤيا
الغريب، اأّن ال���رغ���ب����ة الب�سرية في 

تتعّر�س  بها،  للتم�ّسك  م�سداقّية  خلق 

التوقعات  من  بالمئة   80 اأو   70 لن�سبة 

اأن  الحظ  يحالفها  لم  والتي  الكاذبة 

تمجيد  على  ي�سّرون  اأنهم  اإل  تتحّقق، 

التمرير  اأو  ال�سدفة  بفعل  ح�سل  م��ا 

وه��و  التنجيم  رب��م��ا  اأو  ال��م��ع��ل��وم��ات��ي، 

ال�سعوذة  ممّرات  اإلى  يدخلنا  اآخر  باب 

با�سم  ر  المتح�سّ المجتمع  لّطفها  التي 

الروؤيا. 

�سارل  النف�سي  الباحث  يقول  وهنا 

اإح�سا�س  و�سف  يتحقق  لكي  اإنه  ريخت 

ما بالتوقع اأو التنبوؤ بخطر اأو بحدث ما 

ل بّد اأن تتوفر فيه خا�سّيتان:

يعلنها  التي  الحقيقة  تكون  اأن  اأوًل: 

القدرة  بهذه  يتمتع  الذي  ال�سخ�س 

م�ستقلة تمامًا عنه.

يعلنها  التي  الحقيقة  تكون  اأن  ث��ان��ي��اً: 

القدرة  بهذه  يتمتع  الذي  ال�سخ�س 

اأو َفهمها  ل يمكن حدوثها ك�سدفة 

كا�ستنتاج منطقي لأحداث متتالية.

في  �سالح  نجيب  ال�سيخ  ي�سيف 

ال�سياق نف�سه: »اإّن ما يح�سل عبارة عن 

المجتمعات  في  تفعل  منّمقة،  �سعوذة 

م�ستقبلّية  روؤي��ة  خلفه  يجّر  �ساحر  فعل 

عن  ع��ام  راأي  ت�سكيل  ف��ي  وت��وؤّث��ر  لها، 

ال��ح��ال��ة  اإن  ك��ال��ق��ول  م��رح��ل��ة م��ق��ب��ل��ة، 

قادم  العالم  اإّن  اأو  م�سطربة،  الأمنّية 

على حرب كبيرة وهي من الأمور التي ل 

الق���انون بته��م��ة  اأن يحا�سب عل�يها  بد 

لهذا  معينة  اأف����ك��ار  ب���ّث  اأو  الترويع 

المجتمع. وحتى اليوم ل زالت م�سادر 

هوؤلء م�سبوهة اأمنيًا وعمليًا«. 

*اأين القانون؟
كبيرًا  ا�ستفهامًا  ي��ط��رح  �سبق  م��ا 

غير  المواطنين  م��ن  كبيرة  ل�سريحة 

ال�سلبي:  ال�ستهالك  لثقافة  المنتمين 

في  ال��م��ع��ن��ّي��ة  ال��ج��ه��ات  دور  ه���و  م���ا 

الملف
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الوسائل اإلعالمية مطالبة 
قانونيًا جلهة ُجرم التدخل 

لبّث هذه الشائعات 
والتسّبب بأضرار جسدية أو 

معنوية

الت�سّدي لهكذا ظاهرة؟ وما هو البعد 

كما  ه��وؤلء  مثل  يطال  ال��ذي  القانوني 

التي  الن�سر  ودور  الإعالمية  الو�سائل 

وج��ود  اأم���ام  الم�سبوه؟  عملهم  ت�سّهل 

مكاتب علنية ور�سوم مراجعين وزبائن 

واأجور...

عوا�سة:  الأ�ستاذ  المحامي  اأو�سح 

ُي��ت��وق��ع منهم م��ن ك���وارث  »ل��ج��ه��ة م��ا 

اأ�سخا�س،  اغتيال  اأو  اأو حروب  طبيعية 

علميًا،  اإدراك��ه��ا  يمكن  ل  اأم���ور  فهذه 

الأول  عنوانين،  تحت  ُي�سنفون  وهوؤلء 

اأنهم يعتمدون على درا�سات وتحليالت، 

وال���ث���ان���ي اأن���ه���م م��رت��ب��ط��ون ب��ج��ه��ات 

بع�س  بت�سريب  تقوم  معينة  ا�ستخبارّية 

م�سدر  لي�سبحوا  ل��ه��م  ال��م��ع��ل��وم��ات 

الذعر  لخلق  ي��وؤدي  توقع  اأّي  ف��اإن  ثقة. 

وتهديد  �سخ�سٍ  م�سير  ت��ح��دي��د  اأو 

عليه  ُيعاقب  اأم��ٌر  هذا  بالخطر،  حياته 

لجهة  اإم��ا  اللبناني،  العقوبات  قانون 

ال�ستراك  لجهة  واإما  بالجرم  التدّخل 

والتحري�س عليه«. 

*و�سائل الإعالم
الإع�����الم  و����س���ائ���ل  دور  ع���ن  اأم�����ا 

ه��وؤلء  فكر  ون�سر  بترويج  ت��ق��وم  ال��ت��ي 

في  اأهدافهم،  تحقيق  في  وم�ساعدتهم 

حين اأّن المطلوب منها توعية المجتمع 

من النزلق في م�سارب هذه الأكاذيب، 

على  الأذى  ح�����س��ل  اإن  ���س��ّي��م��ا  »ول 

الأ�ستاذ  فيقول  ال��م��ذك��ور«،  ال�سخ�س 

مو�سع  الو�سائل  هذه  »تعتبر  عوا�سة: 

مطالبة قانونيًا لجهة ُجرم التدّخل لبث 

هذه ال�سائعات وت�سّبب اأ�سرارًا ج�سدّية 

اأو معنوّية لل�سخ�س المجني عليه«. 

جل�سات  ف��ي  اأّن���ه  ذك���ره،  واللطيف 

المثقفين اأو غير المثقفين على ال�سواء، 

بل  وُم��دي��ن��ة،  ُمكّذبة  التعليقات  تكون 

اأن  اإّل  التوقعات،  بغايات هذه  وُم�سّككة 

كثيرًا  نقل  لم  اإن  بع�سهم  يمنع  ذلك ل 

منهم، من متابعة هذه التوّقعات بحجج 

مختلفة، لي�س اأقّلها ا�ست�سالم ولو بقدر 

53ي�سير للخوف من المجهول.
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1 - الكهانة
عن  الإخ��ب��ار  يتعاطى  من  هو  الكاهن  اأ- 

فهو  ال��زم��ان،  م�ستقبل  في  الكائنات 

يتنّباأ عن الم�ستقبل، ويخبر النا�س عن 

له.  �سيتعّر�سون  اأّنهم  يزعم  ما  بع�س 

وقد ُزعم اأّن الكاهن ياأخذ اأخباره من 

اأحد طريقين:

اأخ��ب��ار  ي��ع��رف  اأّن�����ه  ي��زع��م  ل:  الأوهّ

هذه  اإلقاء  طريق  عن  الم�ستقبل 

الأخبار اإليه عن طريق الجاّن.

ال��ث��ان��ي: ي��زع��م اأّن���ه ي��ع��رف الأخ��ب��ار 

بمقّدمات واأ�سباب ي�ستدّل بها على 

الفرا�سة.  بوا�سطة  اأو  مواقعها، 

�ساحبه  على  يطلق  الثاني  وه��ذا 

بع�سهم  وي��ه��ّون  ال���ع���ّراف.  ا���س��م 

روؤي��ة  ه��ذا  اإّن  يقولوا:  ب��اأن  الأم��ر 

ة. خا�سّ

عليها  والأج��ر  �سرعًا،  حرام  الكهانة  ب- 

حرام.

2 - التنجيم
الجزم  نحو  على  الإخبار  هو  التنجيم 

التي يزعمون  الكون  والتاأكيد عن حوادث 

اأّنها �ستح�سل في الم�ستقبل، من الرخ�س 

وال���غ���الء، وال���ج���دب وال��خ�����س��ب، وك��ث��رة 

الخير  م��ن  ذل��ك  وغير  وقّلتها،  الأم��ط��ار 

اأّنهم  يزعمون  بل  وال�سّر،  والنفع  وال�سّر، 

ب�سكل  ال��ن��ا���س  بع�س  م�ستقبل  ي��ع��رف��ون 

ف��الن��ًا  ب����اأّن  ي��ت��ن��ّب��اأون  ���س��خ�����س��ّي، بحيث 

أحكام التنّبؤ 
ب��ال��غ��ي��ب
ال�سيخ علي حجازي

يزعم  ــتــي  ال ــائــل  الــو�ــس تــتــعــّدد 

الكائنات  عن  تتحّدث  اأّنها  اأ�سحابها 

التنجيم  ومنها  الزمان،  م�ستقبل  في 

والكهانة وغيرهما.
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ذلك،  �ساكل  ما  اأو  �سيموت،  اأو  �سيتزّوج، 

وهم ي�ستندون في اأخبارهم اإلى الحركات 

ولهم  الكوكبّية.  والّت�����س��الت  الفلكّية، 

توّقعات متعّلقة بالأبراج.

3 - تاأثير النجوم
يعتقد  مكّلف  اأّي  اأو  المنّجم  كان  اإذا 

نحو  العالم على  توؤّثر في هذا  النجوم  اأّن 

ال�ستقالل، بحيث ل يكون هلل )تعالى عّما 

توؤثر  اأّنها  اأو  تاأثير،  اأّي  الظالمون(  يقول 

عّما  )تعالى  اهلل  مع  ال�ستراك  نحو  على 

يقول الظالمون(، فهذا حرام بال اأّي �سك، 

فالتاأثير هو هلل وحده تبارك وتعالى.

4 - تاأثير اهلل تعالى
اأّن اهلل تعالى هو  اإذا كان المنّجم يعتقد 

الموؤّثر، واإذا كان للنجوم تاأثير فهو من اإعطاء 

اهلل تعالى اإّياها، وفي هذه الم�ساألة �سورتان:

دليل  عن  اإخبارهم  كان  اإذا  الأول���ى: 

الإخبار  لهم  فيجوز  جازم  قطعّي 

على نحو الجزم.

الثانية: اإذا لم يكن الإخبار عن دليل 

قطعّي فال يجوز لهم الإخبار نحو 

وهو  بالغيب  رجمًا  ويكون  الجزم، 

حرام.

5 - و�سائل الإعالم
الإلكترونّية  الإع��الم  و�سائل  في  يكثر 

المتعّلقة  الفلكّية  ال��ت��وّق��ع��ات  وال��ورق��ّي��ة 

الم�ساهدين  ن�سبة  �سارت  حتى  بالأبراج، 

وح�سور  العالم.  في  الن�سب  اأكثر  من  لها 

ال�ستماع  اأو  ق��راءت��ه��ا  اأو  ال��ب��رام��ج  ه��ذه 

ما  فيجوز  نف�سه،  في  منه  مانع  ل  اإليها 

ُيعّد  اأو  مف�سدة  اأو  �ساللة  عليه  يترتب  لم 

اأو  ال��ح��رام  فعل  على  ت�سجيعًا  اأو  تاأييدًا 

فتحرم.  ذلك  عليها  ترّتب  ف��اإذا  الباطل، 

ولكن ل يجوز الإخبار 

الغيب  ع��ن  ال��ج��ازم 

ل  كما  والم�ستقبل، 

يجوز الت�سديق به.

6 - الأجرة
الأجرة  فتكون  حرامًا  التنّبوؤ  كان  اإذا 

عليه �سحتًا محّرمًا.

7 - الك�سوف والخ�سوف
والك�سوف  الخ�سوف  عن  الإخبار  اإّن 

من  لي�س  ذل��ك  �ساكل  وم��ا  الأه��ّل��ة  وبداية 

التنجيم المحّرم، فهو جائز؛ لكونه نا�سئًا 

عن اأ�سول وقواعد �سديدة، والخطاأ الواقع 

في  الخطاأ  م��ن  نا�سئ  -اأح��ي��ان��ًا-  منهم 

الح�ساب واإعمال القواعد ك�سائر العلوم.

8 - و�سائل اأخرى
لالإخبار  ت�ستعمل  اأخرى  و�سائل  توجد 

عن الم�ستقبل، وما عند هوؤلء النا�س من 

ي�سلح  ل  الراهن  الوقت  في  العلوم  هذه 

يفيد  وجه  على  عليها  لالعتماد  -غالبًا- 

المغّيبات  ك�سف  في  والطمئنان  الوثوق 

ال�ستناد  يجوز  ف��ال  ل��ذا  عنها،  والإن��ب��اء 

�سبيل  على  اإليها  م�ستندًا  والإخبار  اإليها 

الجزم والقطع.

9 - ال�ستعانة باهلل تعالى
ل يجوز للمكّلف اأن ي�سّدق ما ي�سدر 

عن المتنّبئين على اأّنه ق�ساء مبرم، فهذا 

وال�سّنة  الكريم  ال��ق��راآن  ف��ي  م��ا  يخالف 

ال�سريفة من ال�ستعانة باهلل تعالى لإزالة 

ال�سدقة  واأّن  كما  منه،  ويحذر  ُيخاف  ما 

ت�ساهم في الإعانة على دفع البالء، واهلل 

تعالى يقول:

مُّ 
ُ َما َي�َساء َوُيْثِبُت َوِعنَدُه اأُ {َيْمُحو الهّ

اْلِكَتاِب} )الرعد: 39(.
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ال�سيخ تقي الدين اإبراهيم الكفعمي

يا نف�ض!
طاعة دواعي ال�سرور تف�سد عواقب الأمور، ولقد ظفر بجّنة الماأوى من غلب الهوى 

واأعر�س عن �سهوات الدنيا.

وعليِك: بلزوم اليقين، وتجّنب ال�سك في الدين، فلي�س للمرء �سيء اأهلك لدينه، من 

غلبة ال�سك على يقينه.

وعليِك: بالوفاء فاإنه اأوقى جّنة، وبالعمل ال�سالح فاإنه الزاد اإلى الجنة.

وعليِك: بال�سبر والورع فاإنهما عون الدين، والح�سن الح�سين، و�سيمة المخل�سين، 

وعادة الموقنين.

يا نف�ض!
عليِك: بلزوم العّفة والأمانة، وترك ف�ساد النّية والجناية، فاإّن ذلك اأ�سرف ما اأ�سررِت، 

واأح�سن ما اأعلنت، واأف�سل ما ادخرت.

يعمران  فاإّنهما  والجيران،  الرحم  بذوي  البّر  وح�سن  الإح�سان،  ب�سنائع  وعليِك: 

الديار، ويزيدان في الأعمار.

بر، ودوام ال�سكر، فاإنهما يزيدان في النعمة، ويزيالن الّنقمة. وعليك: بلزوم ال�سّ

يا نفس... عليِك بصنائع اإلحسان

نصوص تراثية
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يا نف�ض!
على قدر العقل تكون الطاعة، وعلى قدر العّفة تكون القناعة، وعند ا�ستداد القرح، 

يكون  البالء،  قدر  وعلى  يهان،  اأو  الرجل  ُيكرم  المتحان،  وعند  الفرح،  مطالع  تبدو 

تكثر من  القيامة  اأهوال  معاينة  وعند  المالمة،  تكُثر  والزلل  العثار  كثرة  وعند  الجزاء، 

المفرطين الندامة.

يا نف�ض!
عجبًا لمن خاف البيات فلم يكّف، ولمن عرف �سوء عواقب اللّذات فلم يعّف، وعجبًا 

على  مقيم  وهو  �سبحانه  اهلٍل  انتقام  �سّدة  علم  ولمن  ال�ستغفار،  نجاة  ومعه  يقنط  لمن 

الإ�سرار، وعجبًا لمن عرف اأنه منتقل  عن دنياه، كيف ل ُيح�سن التزّود لأخراه، وعجبًا 

اإياه طلب، فيعي�س في  لل�سقي البخيل يتعّجل الفقر الذي منه هرب، ويفوته الغنى الذي 

الدنيا عي�س الفقراء، وُيحا�سب في الآخرة ح�ساب الأغنياء، وعجبًا لمن يتكلم بما ل ينفعه 

في دنياه، ول يكتب له اأجره في اأخراه.

يا نف�ض!
�سداقة  من  خيٌر  العاقل  وع��داوة  الباطل،  في  تماديك  من  خيٌر  الحّق  اإل��ى  َع���ْوُدِك 

الحر�س  وعبد  العتق،  اأب��دًا حالوة  يجد  ول  ال��رّق،  اأذّل من عبد  ال�سهوة  وعبد  الجاهل، 

مخّلد ال�سقاء، وعبد الدنيا موؤّبد البالء، وقلب متعّلق بال�سهوات، غير منتفع بالعظات.

يا نف�ض!
عي�سك من الباطل اأر�ساك، وبالمالهي والهزال اأغراك.

واعلمي: اأّن في ِذكر اهلل حياة القلوب، وفي ر�ساه غاية المطلوب، وفي الطاعة كنوز 

الأرباح، وفي مجاهدة النف�س كمال ال�سالح، وفي العزوب عن الدنيا نيل النجاح، وفي 

العمل لدار البقاء اإدراك الفالح، األ وفي كّل لحظة اأجل، وفي كّل وقت عمل، وفي كّل نف�س 

موت، وفي كل وقت فوت، وفي كّل ح�سنة مثوبة، وفي كّل �سّيئة عقوبة.

يا نف�ض!
اّتقي اهلل تقّية من �سمع فخ�سع، واقترف فاعترف، ووَجل فعِمل، وحاَذر فبادر، فتدارك 

اأ�سلَح عمل يومه، وا�ستدرك فوارط  َمْن  فارط الّزلل، وا�ستكثر من �سالح العمل، فيفوز 

اأم�سه، ويا ظفر من غَلب هواه، ومَلك دواعي نف�سه، وا�ست�سبح بنور الهدى، وخالف دواعَي 

الهوى، وجعل الإيمان عّدة معاده، والتقوى خير ذخره واأف�سل زاده.

يا نف�ض!
قليل تحمد مغّبته، خيٌر من كثير ت�سّر عاقبته، وقرين ال�سهوات اأ�سير الّتبعات، ورهين 

ال�سّيئات، وما فات اليوم من الرزق ُترجى غدًا زيادته، وما فات اأم�س من العمر لم يرج 

57العمر رجعته، فتفّكري واعتبري تهتدي، وتزّودي لالآخرة ت�سعدي.
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اإلى رحاب دوحة  المرء  عندما يدخل 

لرجاٍل  البا�سقة  القامات  تطالعه  النبوة، 

اآمنوا باهلل وعَرفوه واآمنوا بر�سوله فعززوه 

ون�سروه، فزادهم هدى، واآتاهم تقواهم؛ 

ومن هوؤلء الرجال عثمان بن مظعون بن 

وكنيته  الجمحي  القر�سي  وهب  بن  حبيب 

.
)1(

اأبو ال�سائب

*مكارم اأخالقه
ف�سالء  م��ن  مظعون  ب��ن  عثمان  ك��ان 

اأ�سحاب ر�سول اهلل P. وكان من الذين 

ظافر قطيع

السلف الصالح

شخصية العدد
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الأخالق،  بمكارم  التحّلي  على  يحر�سون 

المرء  والبتعاد عن كل ما يحّط من قدر 

وُيذهب مروءته، فلقد حّرم عثمان الخمر 

ابن  ذك��ر  وق��د  الجاهلية،  في  نف�سه  على 

المبارك عن عبد الرحمن بن �سليط ذلك 

�سرابًا  اأ�سرب  ل  قوله:  عثمان  عن  ونقل 

اأدن��ى  هو  من  بي  وي�سحك  عقلي  يذهب 

يا  ل��ه:  قيل  الخمر  ُح��ّرم��ت  فلما  م��ن��ي... 

عثمان قد ُحرمت الخمر، فقال: تبًا لها قد 

.
)2(

كان ب�سري فيها ثاقبًا

P اإ�سالمه مع ر�سول اهلل*
ثالثة  بعد  مظعون  ب��ن  عثمان  اأ�سلم 

ع�سر رجاًل، وذكر ابن �سعد في الطبقات 

الكبرى: بينما ر�سول اهلل P بفناء بيته 

بن مظعون  به عثمان  مّر  اإذ  بمكة جال�سًا 

له  فقال  اهلل  ر�سول  اإل��ى  ]تب�ّسم[  فك�سر 

بلى،  ق��ال:  تجل�س؟  األ   :P اهلل  ر�سول 

م�ستقبله   P اهلل  ر���س��ول  اإل���ى  فجل�س 

اهلل  ر�سول  �سخ�س  اإذ  يحدث  هو  فبينما 

P فنظر �ساعة اإلى ال�سماء فاأخذ ي�سع 

ب�سره حتى و�سعه على يمينه في الأر�س 

جلي�سه  ع��ن   P اهلل  ر���س��ول  ف��ت��ح��ّرف 

عثمان اإلى حيث و�سع ب�سره فاأخذ ينغ�س 

ل��ه، واب��ن  ي��ق��ال  راأ���س��ه ك��اأن��ه ي�ستفقه م��ا 

مظعون ينظر، فلما ق�سى حاجته وا�ستفقه 

 P ما يقال له و�سخ�س ب�سر ر�سول اهلل

فاأتبعه  مرة  اأول  �سخ�س  كما  ال�سماء  اإلى 

فاأقبل  ال�سماء  ف��ي  ت���وارى  حتى  ب�سره 

فقال عثمان:  الأولى  على عثمان كجل�سته 

ما  واآتيك  اأجال�سك  كنت  فيما  محمد  يا 

راأيتك تفعل كفعلك الغداة، قال: ما راأيتني 

اإلى  ب�سرك  ت�سخ�س  راأيتك  قال:  فعلت؟ 

فتحرفت  يمينك  على  و�سعته  ثم  ال�سماء 

اإليه وتركتني فاأخذت تنغ�س راأ�سك كاأنك 

اأَوفطنت  ق��ال:  ل��ك،  يقال  �سيئًا  ت�ستفقه 

لذاك؟ قال عثمان: نعم. قال: فقال ر�سول 

اآن��ف��ًا واأن��ت  اأت��ان��ي ر���س��ول اهلل   :P اهلل 

جال�س، قلت: ر�سول اهلل! قال: نعم، قال: 

َ َياأُْمُر ِباْلَعْدِل  فما قال لك؟ قال: {اإِنَّ الهّ

َعِن  َوَيْنَهى  اْلُقْرَبى  يَتاء ِذي  َواإِ َوالإِْح�َساِن 

َلَعلَُّكْم  َيِعُظُكْم  َواْلَبْغِي  َواْلُمنَكِر  اْلَفْح�َساء 

ُروَن} )النحل: 90(. َتَذكَّ

قال عثمان: فذلك حين ا�ستقر الإيمان 

.
)3(

في قلبي واأحببت محمدًا

*هاجر اإلى الحب�سة
الموؤمنين  بن مظعون من  كان عثمان 

أسلم عثمان بن مظعون بعد 
ثالثة عشر رجاًل وكان ممن هاجر 

الهجرة األوىل إىل احلبشة
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لما  ف��اإن��ه  الحب�سة،  اإل��ى  ه��اج��روا  ال��ذي��ن 

ث به،  كثر الم�سلمون وظهر الإيمان وُتُحدِّ

كفار  من  الم�سركين،  من  كثير  نا�س  ثار 

فعّذبوهم  قبائلهم،  من  اآم��ن  بمن  قري�س 

دينهم.  عن  فتنتهم  واأرادوا  و�سجنوهم 

بن  اأمية  هو  الم�سركين  ه��وؤلء  اأحد  وكان 

اب��ن ع��م عثمان بن  ب��ن وه��ب وه��و  خلف 

في  عثمان  اإي���ذاء  في  بالغ  وق��د  مظعون، 

في  قومه  في  �سريفًا  اأمية  وكان  اإ�سالمه، 

زمانه ذلك، فقال له عثمان �سعرًا يعاتبه 

على اإيذائه:

اأاأخ���رج���ت���ن���ي م���ن ب��ط��ن م��ك��ة اآم��ن��ًا

تقذُع بي�ساء  ���س��رح  ف��ي  واأ�سكنتني 

وح����ارب����ت اأق�����وام�����ًا ك����رام����ًا اأع�����ّزة

واأه��ل��ك��ت اأق����وام����ًا ب��ه��م ك��ن��ت ت��ف��زع

م��ل��ح��ًة ي����وم����ًا  ن���اب���ت���ك  اإن  ���س��ت��ع��ل��م 

)4(
ت�سنع كنت  ما  الأوب��ا���س  واأ�سلمك 

ي�سيب  ما   P اهلل  ر�سول  راأى  فلما 

الأر���س،  في  تفّرقوا  لهم:  ق��ال  اأ�سحابه 

فقالوا: اأين نذهب يا ر�سول اهلل؟ قال: لو 

خرجتم اإلى اأر�س حب�سة، فاإن بها ملكًا ل 

�سدق، حتى  اأر���س  وهي  اأحد  عنده  يظلم 

يجعل اهلل لكم فرجًا مما اأنتم فيه، فخرج 

عند ذلك الم�سلمون مخافة الفتنة وفرارًا 

في  هجرة  اأول  فكانت  بدينهم  اهلل  اإل��ى 

بن  عثمان  ه��وؤلء  بين  وك��ان   .
)5(

الإ�سالم

واأرب��ع  رج��اًل  ع�سر  اأح��د  فكانوا  مظعون. 

ن�سوة.

*ل اأ�ستجير بغير اهلل
الحب�سة  ف��ي  الم�سلمون  اأق���ام  ول��ق��د 

ي�سمعون  ول  ي��وؤذون  ل  دينهم  على  اآمنين 

قري�سًا  اأن  بلغهم  ولما  يكرهونه.  �سيئًا 

اأ�سلمت - يوم اأنزل اهلل اآيات �سورة النجم 

اإ�سالمهم  ]فاأ�سيع  الم�سركون  ف�سجد 

جملتهم  وم��ن  المهاجرون  ع��اد   -  ]ً
خطاأ

عثمان بن مظعون وابنه ال�سائب الذي كان 

هاجر معه فلما دنوا من مكة بلغهم الأمر 

]اأنهم لم ي�سلموا[ فثقل عليهم اأن يرجعوا 
ج��وار...  بغير  مّكة  يدخلوا  اأن  وتخّوفوا 

المغيرة...  بن  الوليد  وقِدم عثمان بجوار 

 P ولما راأى عثمان ما يلقى ر�سول اهلل

م��ن الأذى وه��و ي��غ��دو وي���روح ب��اأم��ان من 

اإن  واهلل  عثمان:  قال  المغيرة  بن  الوليد 

اأهل  اآمنًا بجوار رجل من  ُغ��ُدّوي ورواحي 

ال�سرك واأ�سحابي واأهل بيتي يلقون البالء 

لنق�ٌس  ي�سيبني  ل  م��ا  اهلل  ف��ي  والأذى 

بن  الوليد  اإل��ى  فم�سى  نف�سي،  في  �سديٌد 

��ْت  َوفَّ �سم�س  عبد  اأب��ا  ي��ا  ف��ق��ال:  المغيرة 

اأحببت  وق��د  ج��وارك  في  كنت  قد  ذمتك 

فلي   P اهلل  ر�سول  اإل��ى  منه  اأخ��رج  اأن 

الوليد:  فقال  ح�سنة.  اأ�سوة  واأ�سحابه  به 

فلعلك يا ابن اأخي اأوذيت اأو انتهكت؟ قال: 

اأن  اأري��د  ول  اهلل  بجوار  اأر�سى  ولكن  ل، 

اأ�ستجير بغيره. قال: فانطلق اإلى الم�سجد 

اأجرتك  كما  عالنية  ج��واري  عليَّ  ف��اردد 

عالنية. فرّد عليه جواره وقال: قد اأحببت 

.
)6(

اأن ل اأ�ستجير بغير اهلل عّز وجّل

كان أول من دفن ببقيع الغرقد 
وأعَلَم رسول اهلل P قربه 

بحجر وكان يزوره

شخصية العدد
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ال�ستيعاب في معرفة الأ�سحاب، ابن عبد البر، ج3، �س1053.( 1)

م.ن، �س1055.( 2)

الطبقات الكبرى، ابن �سعد، ج1، �س174.( 3)

تاريخ الإ�سالم، الذهبي، ج1، �س185.( 4)

ابن ه�سام، ج1، �س213.( 5)

اأ�سد الغابة في معرفة ال�سحابة، ابن الأثير، ج3، �س599.( 6)

م.ن، �س386.( 7)

ال�ستيعاب، م.�س، ج3، �س1055.( 8)

م.ن، �س1053.( 9)

الهوام�س

*�سور من اإيذائه في اهلل
المغيرة  بن  الوليد  جوار  رّد  اأن  بعد 

ان�سرف عثمان، فاإذا بلبيد بن ربيعة بن 

مالك جال�س في مجل�س قري�س ين�سدهم 

فقال  عثمان  معهم  فجل�س  �سعره  م��ن 

لبيد: األ كل �سيء ما خال اهلل باطُل. قال 

نعيم ل  لبيد: وكل  عثمان: �سدقت. قال 

نعيم  كذبت،  عثمان:  قال  زائ��ُل.  محالة 

يا  ربيعة:  بن  لبيد  قال  ي��زول.  ل  الجنة 

مجال�سكم  كانت  ما  واهلل  قري�س  مع�سر 

عثمان  اإل���ى  منهم  �سفيه  ف��ق��ام  ه��ك��ذا، 

فَلَطَم عينه فاخ�سّرت فقال له َمن حوَله: 

»واهلل يا عثمان لقد كنت في ذّمٍة منيعٍة 

فقال  لقيت.  عما  غنية  عينك  وك��ان��ت 

عثمان بن مظعون: جوار اهلل اآمن واأعّز 

لقيت  ما  اإل��ى  فقيرة  ال�سحيحة  وعيني 

اآمن  وبمن   P اهلل  بر�سول  ولي  اأختها 

ابن  يا  هلّم  الوليد:  له  فقال  اأ�سوة.  معه 

فقال  ج���واري.  اإل��ى  فعد  �سئت  اإن  اأخ��ي 

اإّل في  عثمان: ل اأرب لي في جوار اأحد 

.
)7(

جوار اهلل«

ث��م ه��اج��ر ع��ث��م��ان ب��ن م��ظ��ع��ون اإل��ى 

النا�س  اأ�سد  من  وك��ان  المنّورة.  المدينة 

ويقوم  النهار  ي�سوم  العبادة  في  اجتهادًا 

الليل ويجتنب ال�سهوات.

*وفاته في المدينة مهاجرًا
وفي  ب��درًا.  مظعون  بن  عثمان  و�سهد 

ال�سنة الثانية للهجرة توفاه اهلل فكان اأول 

المهاجرين. وقد  بالمدينة من  رجل مات 

دخل   P النبي  اأن  عبا�س  ابن  عن  ُروي 

فانكّب  بن مظعون حين مات  على عثمان 

البكاء  اأثر  راأوا  فكاأنهم  راأ�سه  فرفع  عليه 

رفع  ثم  الثانية  عليه  حنى  ثم  عينيه  في 

الثالثة  عليه  حنى  ثم  يبكي  ف��راأوه  راأ�سه 

اأنه يبكي  ثم رفع راأ�سه وله �سهيق فعرفوا 

.
)8(

فبكى القوم

لنا  هو  ال�سلف  »نعم  ق��ال:  دف��ن  فلما 

عثمان بن مظعون«. ولما توفي اإبراهيم ابن 

»الحق   :P اهلل  ر�سول  قال   P النبي 

 .
)9(

مظعون« بن  عثمان  ال�سالح  بال�سلف 

وكان  بحجر  قبره   P اهلل  ر�سول  واأعَلَم 

يزوره. وكان كما يقول الواقدي عن عبيد 

اهلل بن اأبي رافع: كان اأول من دفن ببقيع 

الغرقد عثمان بن مظعون.
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ن�سرين اإدري�س قازان

من  كاٍف  قدٍر  على  تكونوا  اأن  »ينبغي 

نذهُب  ِلماذا  جّيدًا  تعلمون  لأّنكم  الوعي 

اإلى القتاِل، وِمن اأجِل َمن«.

لم تكن هذه الكلمات و�سية اأحمد اإلى 

اإلى الجهاد في  ُقبيل توّجهه  زوجته فقط 

�سوريا، بل هي و�سية لنا جميعًا..

شهيد الدفاع عن المقدسات

القائد أحمد وائل رعد )أبو رضا(

اسم األم: نور الهدى رعد

محل وتاريخ الوالدة: بعلبك 

1975/1/20

الوضع العائلي: متأّهل وله ولدان

رقم السجل : 37

تاريخ االستشهاد: 2013/5/19

أمراء الجنة
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وه��ذا  بالأحا�سي�س،  مفعمًا  ر�سُمه  ك��ان 

في  ي�ساعُد  �سار  عندما  لحقًا  ط��وّره  ما 

ال�سوؤون الإعالمّية تخطيطًا ور�سمًا..

*على عر�س القلب
تعّلقت  لوالديه،  البكر  الب��ن  اأحمد 

تاأخرت  واأن��ه��ا  خ�سو�سًا  كثيرًا.  به  اأم��ه 

في  اأنها  جّيدًا  تذكر  تزال  ول  به،  للحمل 

فترة حملها، راأت في منامها وجهًا نورانيًا 

منزلها.  زاوي����ة  ف��ي  خ�����س��راء  وع��م��ام��ة 

ولكنها لم تبال كثيرًا  لهذه الروؤيا، فبعد 

الوقت  منها  طفُلها  ��َرَق  ���سَ اأن��ج��ب��ت  اأن 

العائلة، فظل  �ُسبحة  ثم كّرت  والهتمام، 

تذكرت  القلب.  عر�س  على  متربعًا  اأحمد 

منامها وازدادت تعلقًا به لروحه ال�سفافة 

الهتمامات  ع��ن  وان�����س��الخ��ه  وال��ه��ادئ��ة 

نف�سه  بتربية  اإّل  يهتُم  ل  فتراه  المادية، 

ومواكبة اإخوته.

حر�س اأحمد على تثقيف نف�سه دينيًا، 

�سغير  بعمر  انت�سابه  ذل��ك  على  �ساعده 

اإلى ك�سافة الإمام المهدي |، ولم يجد 

حرجًا  بالأحكام  والعارف  الملتزم  والده 

وال�ستفادة  ول��ده  على  الأ�سئلة  ط��رح  في 

منه، فكان يناق�س معه الم�سائل ال�سرعية 

ويتبّين منه بع�س الأمور.

*»الخير فيما وقع«
اخت�سا�سًا  ي��در���َس  اأن  اأح��م��د  اأح���ّب 

*مفّكر متدّبر
منذ �سغره، تمّيز اأحمُد بتفّكره وتدّبره 

في �سوؤون الحياة والدنيا. حر�س على اأن 

على  واأ�سدقاء  اأه��ل  من  حوله  َم��ن  يكون 

وخ�سو�سًا  الأ�سياء  بحقيقة  تاّمة  دراي��ة 

يفّوت  ل  فكان  وال�سهادة.  الجهاد  حقيقة 

يكن  لم  كما  الأم��ر،  بهذا  الكالم  فر�سة 

ليتحدَث باأمر، ما لم ترافق حديثه �سبحة 

�سياق  ف��ي  ي��ق��ول��ه،  ب��ذك��ٍر  حباتها  ينقل 

فر�سة  نف�سه  على  يفّوت  ل  كي  الحديث، 

الهم�س بذكر اهلل..

مثل  �سخ�س  م�ستغربًا على  لي�س هذا 

كان  المرهف،  الح�ّس  ف�ساحُب  اأحمد. 

اإلى  دفعه  وقد  للتاأمل،  ُمحّبًا  �سغره  منذ 

ذلك بدايًة هوايته -التي احترفها لحقًا- 

الر�سم، فكان عو�س اأن يلعب مع الأولد، 

اأو  الطبيعة  متاأماًل  البيت،  اأم��ام  يجل�ُس، 

ال��ورق  على  ير�سمه  م��ا،  م�سهدًا  متخياًل 

الأبي�س الذي كان يتحّول اإلى لوحة فنّية. 

تعّلقت أمه به كثرياً لروحه 
الشفافة والهادئة وانسالخه 

عن االهتمامات املادية
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المهنّية  ف��ي  ف��در���س  وه��واي��ت��ه،  يتماهى 

كلّية  اإل���ى  ال��دخ��ول  ي��وؤه��ل��ه  اخت�سا�سًا 

الهند�سة. ولكن حلمه تال�سى عند اأعتاب 

�سقفًا  ت��ح��ّدد  ال��ت��ي  اللبنانية  ال��ج��ام��ع��ة 

الرغم  على  اأمل  بخيبة  فعاد  للناجحين، 

م�سابقة  بم�ستوى  الأ�ساتذة  اندها�س  من 

الر�سم التي قدمها.

الأ�سخا�س  م��ن  يكن  ل��م  اأح��م��د  لكن 

الذين يغلب عليهم الحزن اأو الياأ�س، فهو 

بكلمة  معه  يحدث  ما  مطلق  مع  يتعامُل 

»الخير فيما وقع«. فقد �سّلم قلبه لخالقه، 

يعّد  اأن  عليه  للخالق  القلب  ي�سّلم  وم��ن 

عدة اللقاء به. ولم تكن الطريق مجهولة 

التحق  ربيعًا  ع�سر  ال�ساد�سة  فابن  عنده، 

ب�سفوف التعبئة العامة وهو ل يزال على 

مقاعد الدرا�سة. كان يجيد خلق الأعذار 

م��داراًة  وال��دت��ه،  اأم��ام  البيت  عن  لغيابه 

لو�سع  دفعه  ال��ذي  ب��ه،  ال�سديد  لتعّلقها 

اأو حتى  الأي��ام،  مدى  على  ت�ساعده  خطٍة 

ال�سنين، للتخفيف من وطاأة رحيله عنها.

*حرب تموز فر�سة للجهاد
بعد تفّرغه في المقاومة، خ�سع اأحمد 

العالية  الع�سكرّية  ال���دورات  من  للعديد 

ل�سنوات  م��درب��ًا  بعدها  عمل  الم�ستوى، 

طويلة، وكان يحمد اهلل دومًا على توفيقه 

له في التدريب لأن التعليم �سدقة جارية. 

الع�سكرية  العمليات  و�سارك في كثير من 

وال��م��ه��م��ات ال��ج��ه��ادي��ة، وه���و م��ن رج��ال 

الإ�سرائيلّيين  الجندّيين  اأ���س��ر  عملية 

الذين  ال��رج��ال  واأح���د   2006 ت��م��وز  ف��ي 

يومًا،   33 مدى  على  المواجهات  خا�سوا 

ويطلق  ال�سالح  ي�سّوب  َم��ن  اأ�سرع  وك��ان 

ويقفز  يرك�س  م��ن  واأخ����ّف  ال��ر���س��ا���س، 

بلياقة بدنية عالية..

وكما لم تكن حرب تموز حربه الأولى، 

فيها  راأى  فاأحمد  الأخ��ي��رة،  تكن  لم  هي 

التي  وال�سهادة  الجهاد  لفر�سة  تجديدًا 

اأيار  بتحرير  اأَفلْت  قد  اأّنها  البع�س  ظّن 

لت�سحذ  ال��ح��رب  ه���ذه  ف��ج��اءت   ،2000
الهمم من جديد.

أمراء الجنة
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حياة  المقاومة  ف��ي  العمل  اخت�سر 

اأح���م���د، ول��ك��ن ان�����س��غ��ال��ه ل��م ي��ب��ع��ده عن 

كان  اللتين  ال�سغيرتين  وابنتيه  عائلته 

لحظات  معهما  ليق�سي  الفر�سة  يتحّين 

وهو طفاًل..  يع�سها  لم  التي  الطفولة  من 

فهو  واإخوته  والديه  ب�سوؤون  كثيرًا  واهتم 

�سوؤونهم،  ك��ّل  في  لهم  والمر�سد  الكبير 

وخ�سو�سًا الدينّية..

وقت  فحان  جاهلّية..  *ِحراٌب 
النزال

الع�سكرية  جهوزيته  على  اأحمد  ظ��لَّ 

التي طالما تمّيز بها، وما اإن اأطلت حراُب 

الأ�سيل،  الإ�سالم  نقاب  لتمّزق  الجاهلية 

ال��دف��اع عن  ف��ي خندق  اأح��م��د  ك��ان  حتى 

وب��م��وازاة   .P محمد  والنبي  الإ���س��الم 

غياباته المتكررة والطويلة.

موعد  اقتراب  واأ�سرته  اأهله  ا�ست�سعر 

وجهه  على  التغّير  من  �سيء  ولح  الفراق 

ال�سم�س  وك��اأن  معه.  الأخ��ي��ر  لقائهم  في 

ت�سرق من جبهته وعنقه فت�سفي انعكا�سًا 

بما  القلوب  فحّدثت  وخّديه،  عينيه  على 

الأي��ام دولبًا  الأذن��ان، و�سارت  ل تطيقه 

ال�سرفة  على  ال��واق��ف��ة  الأرواح  ي�سحُق 

بانتظار عودة الحبيب..

ول��ك��ن، اأح��م��د ال���ذي م��ا ف��ت��ئ يكرر 

الرجوع  يطيق  يعد  لم  اأرح��ن��ي«،  »اللهم 

اإلى الدنيا، وقد راأى اأن ال�سماء قد َفتحت 

اأبوابها للعا�سقين، ف�سارع لّلحاِق باأحبته، 

بالأعداء بالًء ح�سنًا. وكيف  اأبلى  اأن  بعد 

�سيدته  اأّن  ي��رى  ك��اد  من  كذلك  يكون  ل 

ولكن  جديد.  من  �سُت�سبى   O زينب 

في  ملبيًا  القب�سات  يطلق  فمن  هيهات.. 

المجال�س، والم�سيرات، �سيطلق الّروح اإذا 

حان وقت النزال.

استشعر أهله وأسرته اقرتاب 
موعد الفراق والح شيء من 

التغّير على وجهه يف لقائهم 
األخري معه
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التفكير اإليجابي)*(
)**(

د. نبيل اأملا�س

د ما �سنكون عليه.  نحن جميعًا نتاج اأفكارنا. واإّن اأنماط تفكيرنا تحدِّ

اإّن نجاحنا اأو َف�َسلنا في تحقيق اأهدافنا، يتوّقف بجزء كبير منه على 

د التفا�سيل والنهايات. طبيعة تفكيرنا، لأّن هذه الطبيعة تحدِّ

اأن  لق�ستك  تريد  فكيف  الموؤلف،  اأنت  وكنت  كتابًا  الحياة  كانت  لو 

تكون؟

وم�ساعب  وعقبات  عثرات  نواجه  اأن  الطبيعي  من  الحياة...  في 

واآلمًا، �سننجح اأحيانًا، وطبعًا �سنف�سل اأحيانًا اأخرى. كيف �سننظر اإلى 

ذلك؟ وكيف نتعامل معه؟ هل �سنكون اإيجابيين في نظرتنا اإلى اأنف�سنا 

ي�سفه  والذي  ال�سلبي،  التفكيـر  نمط  �سنتبع  اأم  واإمكانّياتنـا،  وقدراتنا 

اأحـد علمـاء النف�س باأنه: »�سلوك غبي يمار�سه اأنا�س غير اأغبياء«؟

مهارات
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الــتــفــكــيــر  هـــو  *ما 
الإيجابي؟

»التفكي�ر  مفه�وم  اإّن 

 POSITIVE الإي��ج��اب��ي  

ن��ت�����اج   ،»THINKING
عل�م  ف���ي  ح���دي���ث  ت��ي�����ار 

ى »علم النف�س  النف�س، ُي�َسمَّ

على  ز 
ِّ
يرك� وه��و  الإي��ج��اب��ي«، 

معالجة  من  ب��دًل  الإمكان�ات  تعزي�ز 

المعّوقات.

اإدراك  الإيجاب�ي ل يعني عدم  التفكي�ر  اإّن 

ي�ساعدن�ا  بب�ساطة  ولكنه  الموج�ودة،  الحقائ�ق 

ع��ل��ى روؤي�������ة الأم�������ور ب�����س��ك��ل م��خ��ت��ل��ف. وم��ن 

هذا  لتقريب  الم�سهورة  الطريفة  التعبيرات 

المفهوم من الأذهان:

»اإذا اأعطتك الحياة الحام�س، فا�سنع منه 

الليمونا�سة«.

ال�سعب  من  المفهوم،  هذا  حداثة  ب�سبب 

جميع  عليه  يتفق  واح���دًا  تعريفًا  ل��ه  نجد  اأن 

الحديث  اإلى  اأقرب  اأكثرهم  فنجد  الباحثين، 

قدرة  اإّن��ه  القول  ويمكن  وف��وائ��ده.  مزاياه  عن 

م�سكالت  مع  باإيجابّية  التعامل  على  فطرية 

مواجهة  في  الياأ�س  وعدم  وتحّدياتها،  الحياة 

حتى  ب��الأم��ل،  والتحلِّي  والعقبات،  التحّديات 

اإيجابّية.  غير  الخارجّية  ال��ظ��روف  كانت  لو 

تحّدي�ات  تحتوي�ه  اأن  يمكن  ما  ا�ستثم�ار  وهو 

إّن التفكيـر اإليجابـي ال يعني 
عدم إدراك احلقائـق املوجـودة، 

ولكنه ببساطة يساعدنـا على 
رؤيـة األمـور بشكل خمتلف
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اإلسالم يف تعاليمه وأخالقه 
دعوة إىل التفكري اإليجابي: 

حسن الظن، العفو، اإليثار

ننا من تحويل التهدي�د  المواق�ف، بما يمكِّ

اإلى فر�سة، والتعامل مع الأزم�ات كمدخ�ل 

اإلى واق�ع مختلف.

*اإيجابي بالفطرة
الإن�سان  وتعالى  �سبحانه  اهلل  خلق 

يك�ون  اأن  ل��ه  واأراد  بالفط�رة.  اإيجابي�ًا 

�سيئًا  لكن  والممار�سة.  بالفكر  اإيجابي�ًا 

ف�سيئًا  وتحت تاأثير �سغوط الحياة، نم�سي 

نحو  الإيجابي�ة  فطرتنا  ع��ن  مبتعدي�ن 

حالت �سلبي�ة.

في  ه��و  لالإيجابية.  دع��وة  والإ���س��الم 

التفكير  اإل���ى  دع���وة  واأخ���الق���ه  تعاليمه 

الإيثار،  العفو،  الظن،  ح�سن  الإيجابي: 

الثقة  التعالي�م:  هذه  اأه��م  ومن  ال�سبر. 

ما  وه��و  ب��ه.  الظن  وح�سن  �سبحانه  ب��اهلل 

ا الياأ�س، ويزرع في قلوبنا وعقولنا  ُيبعد عنَّ

الأمل. عن اأمير الموؤمنين Q: »الثقة 

.
)1(

باهلل اأقوى اأمل«

الع�سر  الــفــطــريــة  *الخ�سال 
للمفكر الإيجابي)2(

المفّكرين  اأن  الباحثي�ن  بع�س  ي��رى 

فطرية  بخ�سال  يّت�سفون  الإيجابّيي�ن 

ع�سر، وهذا ل يعني الحاج�ة اإليها كّلها اأو 

ظهورها في كّل المواقف والتحدي�ات، بل 

اإن الم�ساألة ن�سبية وتتعلق بطبيع�ة الموقف.

وهذه ال�سفات هي: 

- الإيمان )وهو اأهمها( - التكامل - 

التركيز - التفاوؤل - الحما�س - الت�سميم 

- ال�سجاعة - الثقة - ال�سبر - الهدوء.

*من فوائد التفكير الإيجابي
1 - يقي من ال�سعور بالعجز والياأ�س:
الّرفيق  هو  الأم��ل  الأم��ل.  عدّو  الياأ�س 

الع�سيبة.  الأوق��ات  في  اأزرن��ا  ي�سّد  ال��ذي 

ظهر  اإل���ى  ل��ل��ع��ودة  ي�ساعدنا  )ال���ذي  ه��و 

اأ�سيق  فما  عنه.  �سقطنا  اإن  الح�سان( 

اأمير  ي�سفه  الأم���ل.  ُف�سحة  ل�ول  العي�س 

رفيق  »الأم����ل  ب��ق��ول��ه:   Q الموؤمنين 

.
)3(

موؤن�س«

مهارات
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يوجد نوع�ان من الياأ�س:

اإليه  ي�سل  قد  والذي  العادي،  هو  الأول: 

واقعية  ظ��روف  نتيجة  اأحيانًا  المرء 

�ساغطة.

النوع  وه��ذا  المكت�سب.  الياأ�س  ال��ث��ان��ي: 

وكمثال على ذلك،  ُيقال،  خطر جدًا، 

تكون  ال�سيرك  في  الكبيرة  الفَيلة  اإّن 

ة  مقيَّدة باأ�سالك مربوطة باأوتاد خ�سبيَّ

تحاول  ل  هي  ذل��ك  وم��ع  متينة،  غير 

كانت  اأّنها  اإل��ى  يرجع  وذل��ك  الهرب، 

في �سغرها تحاول ذلك، ولكنها كانت 

ما  ج��دًا،  متينة  معدنّية  باأوتاد  ُتْرَبط 

واأوجد  بالف�سل،  تبوء  محاولتها  جعل 

عندها حالة من )الياأ�س المكت�سب(، 

ل��دي��ه��ا قناعة  ت��ك��ّون��ت  ف��ن�����س��اأت وق���د 

لي�س  اأن  التجارب،  تلك  من  خاطئة 

باإمكانها فعل اأي �سيء مهما حاولت.

ف���اإن الإن�سان  ال��م��ن��وال،   وع��ل��ى ه��ذا 

هذا  اإلى  �سياق  هكذا  في  ي�سل  اأن  يمكن 

النوع من الياأ�س، وعندها لن يتابع جهوده 

العقبات،  ت��ك��رار  اأو  الف�سل،  ت��ك��رار  عند 

�سعيًا لإيجاد مخارج وحلول لأزماته.

ي ح�س الإبداع: 2 - يقوِّ
بالمعنى  الإب�داع  هنا  المق�سود  لي�س 

عند  اأن�����ه  المق�سود  الفن�ي،  اأو  العلمي 

ذوي  ف���اإن  وال��ع��وائ��ق،  العقبات  م��واج��ه��ة 

عف.  بال�سَّ ي�سعرون  ل  الإيجابي  التفكير 

يتعاملون  ل  ه��م  بالمحاولة.  ي�ستمّرون 

ولذلك  اأمل  لديهم  دائمًا  كحقائق.  معها 

هم يبتدعون الحلول. اإّن العوائق والحدود 

التي قد تواجه الإن�سان باإمكانها اأن تفعل 

فقط �سيئين:

الأول: اأن توقفه في منت�سف الطريق.

الثاني: اأن تجبره على الإبداع.

3 -  يحمي من ال�سغوط والكتئاب:
توجد عالق�ة وطي�دة بي�ن نم�ط تفكي�ر 
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هي  ما  ومزاج�ه.  م�ساعره  وبي�ن  الإن�سان 

لأنف�سن�ا  نق�ول  م���اذا  للحي�اة؟  نظرتنا 

)نفكر( عند مواجهة الأح�داث والوقائع؟ 

حِزنًا 
ُ
فِرحًا اأم م�

ُ
هل نعتبر اأمرًا ما مثاًل م�

زعجًا اأم مريحًا؟ اإلخ... وقد يختلف 
ُ
لنا؟ م�

تاأثير الحدث نف�سه بين الأ�سخا�س، ونجد 

هذا  اإل��ى  ي�سير  م��ا  ال�سعبية  اأمثالنا  ف��ي 

والم�ساعر  التفكير  طريقة  بين  الرتباط 

ون«.
ُ
ه�

ْ
ها ب�ِت�

ْ
ن� َوِّ

مثل: »ه�

عن اأمير الموؤمنين Q: »الم�سيبة 

.
)4(

واحدة فاإن جزعت كانت اثنتين«

اأو  ال�����س��ل��ب��ي  ال��ت��ف��ك��ي��ر  اأن���م���اط  اإن 

اإل���ى معاناة  غ��ال��ب��ًا  ي  ت����وؤدِّ ال��الم��ن��ط��ق��ي 

ن��واج��ه  ��ا دائ��م��ًا  اإذا ك��نَّ اأم���ا  ال�����س��غ��وط. 

تفكير  وبنمط  اإيجابية  بنظرة  الأح���داث 

اإيجابي ف�سنتجّنب تلك المعاناة.

الج�سدية  ال�سحة  ن  يح�سِّ  -  4
والنف�سية:

وال��ج�����س��م  ال��ع��ق��ل  ب��ي��ن  ال��ع��الق��ة  اإن 

والنف�س تعمل ب�سكل دائم وم�ستمر )�سلبًا 

اخت�سا�س  يعالجه  ما  وهذا  اإيجابًا(.  اأو 

طب النف�س الع�سوي.

 :Q الم�سيح  ال�����س��ي��د  ع��ن 

.
)5(

»من َكُثَر هّمه �َسُقَم بدنه«

اأن  يمكن  الأف���ك���ار  اإن 

ولكنها  المر�س،  ب  ت�سبِّ

عملية  ف��ي  م��ه��م��ًا  دورًا  تلعب  اأن  يمكن 

ال�سفاء.

»اإْر����سَ   :Q الموؤمنين  اأمير  عن 

.
)6(

ت�سترح«

*الوعي بالتفكير
بالإيجابية  يت�سف  اأح��د  م��ن  لي�س    

اإن  ب��ل  المطلقة،  ال�سلبية  اأو  المطلقة 

في  اإيجابيين  نكون  فقد  ن�سبية،  الم�ساألة 

جانٍب ما اأو ظرٍف ما، و�سلبيين في جوانب 

وظروف اأخرى.

اأ�سا�سي�ة  خطوة  بالتفكي�ر  الوعي  اإن 

نفك�ر  اإيجابي. فنحن  تفكي�ر  اإلى  للو�سول 

ولهذا  ال��وق��ت،  معظ�م  تلقائي�ة  بطريق�ة 

فاإننا نادرًا ما ندرك كيف نفكر.

د  تحدِّ  
)7(

اأ�سا�سية اأبعاد  ثالثة  هناك 

ف��ي تف�سير  ت��ف��ك��ي��رك(  اأ���س��ل��وب��ك )ن��م��ط 

تحدث  التي  ال�سيئة(  )ال�سارة/  الأحداث 

لك:

1 - ال�ستمرارية:
ال�����س��ي��ئ م��وؤق��ت  ال��ح��دث  اأن  ي���رى  - م��ن 

اأن ال��ح��دث  ي���رى  )اإي��ج��اب��ي(، وم���ن 

ال�سيئ �سيدوم )�سلبي(.

ال�����س��ارة دائمة  الأح����داث  اأن  ي��رى  - م��ن 

اأن  ي��رى  وم��ن  )اإي��ج��اب��ي(،  وم�ستمرة 

الأحداث ال�سارة موؤقتة )�سلبي(.

2 - النت�سارية:
ال�سيئة  الأح���داث  اأ�سباب  اأن  ي��رى  من   -

مهارات
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)اإيجابي(،  دة  محدَّ مواقف  في  تكون 

اأ�سباب الأحداث ال�سيئة  اأن  ومن يرى 

منت�سرة في جميع المواقف )�سلبي(.

للحدث  انت�ساريًا  تف�سيرًا  يعطي  م��ن   -

اأن  ي��رى  وم��ن  )اإي��ج��اب��ي(،  ال�سعيد 

في  تكون  ال�سعي�دة  الأح��داث  اأ�سب�اب 

دة )�سلبي(. مواقف محدَّ

3 - الطابع ال�سخ�سي:
اأ�سباب الأحداث ال�سيئة  العتقاد باأن 

�سخ�سية )لوم الذات( اأو رد الأ�سباب اإلى 

ظروف خارجية.

العتقاد باأن اأ�سباب الأحداث ال�سارة 

الأ�سباب  رد  اأو  الذات(  �سخ�سية )تقدير 

اإلى ظروف خارجية.

*لتفكير اإيجابي
اأن  اإيجابي، حاول  اإلى تفكير  للو�سول 

تدرك نمطك بالتفكير. اعمل على ت�سريح 

الثالثة  الأب��ع��اد  ه��ذه  على  بناًء  تفكيرك 

الأ�سا�سية. اعرف نقاط �سعفك كما نقاط 

قوتك.

ل��ذوي  الع�سر  الخ�سال  اأن  وت��ذك��ر، 

ولكنها  فطرية،  الإيجابي خ�سال  التفكير 

واإل��ى  فاإنها  ال�سلبية،  التاأثي�رات  وتحت 

وتكمن  متفاوتة،  وبدرجات  تتغيَّر  ما  حد 

هذه  تن�سيط  اإع���ادة  ف��ي  الأول���ى  الخطوة 

اإدراك  ف��ي  ال��ب��داي��ة  وت��ك��ون  ال��خ�����س��ال. 

الم�سافة التي تف�سلنا عنها.

اهلل  اأن  دائ���م���ًا  ل��ن��ت��ذك��ر  خ���ت���ام���ًا... 

�سبحانه وتعالى خلقنا اإيجابيين بالفطرة. 

به،  الظن  واأح�سن  رحمته  وارُج  بربك  ثق 

»فالثقة باهلل اأقوى اأمل«.

»كن لما ل ترجو اأرجى منك لما ترجو، 

فاإن مو�سى ذهب لي�سطلي نارًا فعاد نبيًا«.

( م�ستفادة من محا�سرة تدريبية. (

( اخت�سا�سي في التنمية الجتماعية - جمعية اأمان.  (

عي���ون الحك���م والمواعظ، عل���ي بن محم���د الليث���ي الوا�سطي، ( 1)

�س40.

ق���وة التفكير الإيجابي في الأعم���ال/ ع�سر خ�سال تعطيك خير ( 2)

النتائج: �سكوت دبليو.. ف�ِنتِرلَّ - تعريب ناوروز اأ�سعد.

غرر الحكم: 1042، م.ن، �س29.( 3)

غرر الحكم: 1623، م.ن، �س26.( 4)

الأمالي، ال�سيخ ال�سدوق، �س636.( 5)

عيون الحكم، م�سدر �سابق، �س78.( 6)

ر طريقة تفكيرك وحياتك، ( 7) تعلَّم التف���اوؤل/ كيف ت�ستطيع اأن تغيِّ

د. مارتين �سليغمان.

الهوام�س

اخلصال العشر خصال 
فطرية، ولكنها وحتت 

التأثيـرات السلبية، تتغيَّر 
وبدرجات متفاوتة
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ال�»نوموفوبيا«.. 
ُرهاُب العصر

حتقيق: فاطمة �سعيتو حالوي

اأت�سعُر ب�سياٍع ا�ستثنائي وقلٍق غير م�سبوق؟ هل ثّمة ما يجلُد هدوء بالك 

ويعّكر �سفو يومك؟ هل تقّلب محتوى الأدراج والحقائب بحثًا عن اأداٍة حديثٍة 

باتت عزيزًة على قلبك؟ وهل ت�ساأُل بجنون َمن حولك اإن كان بحوزتهم �ساحن 

كهربائي؟... مهاًل، يبدو اأّنك قد اأ�سعت هاتفك المحمول، اأو بّت خارج التغطية 

واأجــدُر  الت�سال،  فقدان  من  اأبعُد  هو  ما  ثّمة  ولكْن،  البطارية!  نفاد  ب�سبب 

بالهتمام من العثور على »الموبايل«، هو ُرهاُب فقدان الهاتف المحمول الذي 

طرَق حديثًا اأبواَب يومياتنا ودخلها دون اأّي ا�ستئذاٍن منه اأو اأّي رادٍع مّنا.

تكنولوجيا
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*ُرهاٌب جديد
الع�سِر  مر�ُس  ال�»نوموفوبيا«،  اإنها 

مواكبي  من  اأح��دًا  ي�ستثني  ل  يكاُد  ال��ذي 

واأع��را���س��ه؟  حقيقته  ه��ي  فما  ال��ح��داث��ة، 

من  وال��ح��ّد  ع��الج��ه  اإل���ى  ال�سبيُل  وك��ي��ف 

مخاطره دون التغريد خارج �سرِب التطّور 

التقني؟

  No mobile( ال�»نوموفوبيا«  ُتعّرف 

فقدان  م��ن  ال��خ��وف   -phone phobia
من  جديد  ن��وع  باأنها  المحمول(  الهاتف 

الُرهاب اأو الخوف المَر�سي العميق الذي 

ب�سياع  التفكير  لمجرد  ال��ف��رد  ي�سيب 

هاتفه المحمول اأو حتى ن�سيانه، وهو اأي�سًا 

نطاق  خ��ارج  ال��وج��ود  م��ن  الناجم  الهلُع 

تغطية ال�سبكة.

ت��و���س��ح ال���دك���ت���ورة ���س��ه��ن��از ح��ي��در، 

النف�س  ع��ل��م  م��ج��ال  ف��ي  الخت�سا�سية 

التربوي، اأن علم النف�س ينظر اإلى الفوبيا 

العوار�س  زاوي��ة  من  كمر�س،  الُرهاب  اأو 

المتوا�سل،  المر�سي  والخوف  الو�سوا�سّية 

تجاه  لالنفعالت  مثير  بقلٍق  والم�سحوب 

عند  محددة  ن�ساطات  اأو  مواقف  اأو  اأمور 

علم  مع  بها،  التفكير  لمجرد  اأو  حدوثها 

الم�ساب باأن هذا الخوف غير تقليدي.

*مر�س نف�سي بامتياز
فاإن  النف�س،  واأطباء  علماء  وبح�سب 

يتطلب  ب��ام��ت��ي��از  نف�سي  م��ر���س  ال��ف��وب��ي��ا 

في  وتوؤثر  خطيرة  تداعياته  لأن  عالجًا، 

نف�سه  بين  للم�ساب  العالئقية  المنظومة 

والآخرين.

ال���»ن��وم��وف��وب��ي��ا«  م�سطلح  ظهر  لقد 

للمرة الأولى اإلى العلن عام 2008، عندما 

تداوله بع�ُس المحققين البريطانيين، وتّم 

وا�سحٍة  حالٍة  اإل��ى  ليتحّول  علميًا  قبوله 

واأ�سارت  المعا�سرة.  المجتمعات  كل  في 

الإطار  هذا  في  جريت 
ُ
اأ التي  التحقيقات 

 66 األ��ِف �سخ�سٍ هناك  اأن��ه من بين  اإل��ى 

بالمئة م�سابون بال�»نوموفوبيا«.

اأن  الحديثة  الدرا�سات  اأظهرت  كما 

فئة ال�سباب، ممن هم بين 18 و24 عامًا، 

واأن  بال�»نوموفوبيا«،  اإ�سابة  الأكثر   هي 

الن�ساء يتخّوفن من فقدان هواتفهن اأكثر 

من الرجال.

اأّما عوار�س هذا الُرهاب الم�سحوب 

والت�سّو�س  ال�سطراب  من  وا�سحة  بحالٍة 

القدرة  امتالك  بعدم  فتتلّخ�س  الذهني، 

اإطفاء الهاتف المحمول وتفقد بريد  على 

عن  ف�ساًل  بهَو�س،  والمكالمات  الر�سائل 

التاأكد من �سحن البطارية با�ستمرار... اأو 

عن  ال�ستغناء  با�ستحالة  �سعورًا  ُيبدي  اأن 

موبايله والعي�س دونه.

*الـــــهــــاتــــف الــــــذكــــي.. اأداُة 
الــنــومــوفــوبــيــــا

يوؤكد الخت�سا�سيون اأن ال�»نوموفوبيا« 

مواقع  مدمني  خا�س  نحٍو  على  ُت�سيب 

يتحملون  ل  ممن  الجتماعي،  التوا�سل 

الدكتورة �سهناز حيدر
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الإن��ت��رن��ت،  ب�سبكة  ات�����س��ال��ه��م  ان��ق��ط��اع 

الهواتف  انت�سار  مع  تفاقمت  حالٌة  وه��ي 

الذكية، التي لها تاأثيٌر يفوق اآلف المرات 

لأنها،  الق�سيرة،  الن�سّية  الر�سائل  تاأثير 

بالح�سول  للم�ستخدم  ت�سمح  بب�ساطة، 

على اأجوبة �سافية لكل �سيء تقريبًا.

ف��ي ه���ذا ال��م��ع��ر���س، ت���رى ال��دك��ت��ورة 

ل  الحديثة،  الت�����س��ال  اأدوات  اأن  حيدر 

بالإنترنت،  المت�سل  الذكي  الهاتف  �سّيما 

ال�سباب  ت�سيب  لفوبيا  م�سدرًا  اأ�سبحت 

على  ط��راأت  ع��دة  عوامل  ب�سبب  تحديدًا 

على  العالم  انفتاح  اأب��رزه��ا  مجتمعاتنا، 

الإح�سا�س  ف��ق��دان  ال��خ��ارج��ي،  الف�ساء 

ب��الأم��ان  ال�سعور  نق�س  ال���ذات،  بتقدير 

والنتماء، و�سياع الهدف في ظل الأزمات 

التي  والأمنية،  والقت�سادية  الجتماعية 

اأمنًا،  اأكثر  بيئة  للبحث عن  ال�سباب  تدفع 

اأبنائهم  ع��ن  الأه���ل  ان�سغال  ع��ن  ناهيك 

بالأعباء المعي�سية اليومية.

*ال�سباب: اأ�سياد اللعبة
وت�سير الدكتورة حيدر اإلى اأن ال�سباب 

ال��ذي��ن ي��ل��ج��اأون اإل����ى ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة 

ال�سبكة  عبر  افترا�سية  ع��الق��ات  لبناء 

خاللها  من  ُمجبرين  لي�سوا  العنكبوتية، 

هم  بل  الحقيقية،  ب�سورهم  الظهور  على 

يرونه  ما  ويعلنون  يخفون  اللعبة،  اأ�سياد 

منا�سبًا بالن�سبة اإليهم، ويجدون ما فقدوه 

في حياتهم الواقعية.

وهذا ما توؤكده �سارة )18 عامًا(، فهي 

ترى اأن الموبايل ي�سّكل اأداة للمواجهة غير 

المبا�سرة مع الآخرين، خا�سة عبر مواقع 

يملكون  ل  من  لدى  الجتماعي،  التوا�سل 

الجراأة على التوا�سل المبا�سر.

بهاتفها  تعّلقها  يكون  اأن  �سارة  وتنفي 

اأنها قد  اإل  الذكي قد لم�س حد الإدمان، 

ت�سعر بانزعاج اإذا فقدته لأنه يمالأ فراغًا 

الإجازات  اأيام  وتحديدًا  يومياتها،  في  ما 

ال�سريع  للتوا�سل  اأداة  وي�سّكل  الدرا�سية، 

وال�سهل مع اأ�سدقائها.

وترى �سارة اأن رهاب فقدان المحمول 

عن  الأه��ل  غياب  ي�سّببه  قد  ال�سباب  لدى 

كافية  اأوق��اٍت  تخ�سي�س  وع��دم  اأبنائهم، 
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للتوا�سل معهم �سخ�سيًا.

�سّدة  فيوؤكد  عامًا(،   13( محمد  اأّم��ا 

اإي��اه  اأه���داه  ال��ذي  الذكي  بالهاتف  تعلقه 

الدرا�سي  العام  نهاية  في  لنجاحه  اأب��واه 

فراغه،  اأوق��ات  ويمالأ  وم�سّلي«  حلو  »لأن��و 

اأنه ي�سمح له بالتوا�سل مع رفاقه  ل �سّيما 

عبر ال�»فاي�سبوك«.

ويقول محمد اإنه يخ�سى كثيرًا فقدان 

بطاريته  �سحن  م�ستوى  ويراقب  موبايله، 

طوال اليوم.

*تيٌه و�سياع
لدى  اإن��ه  الخت�سا�س  اأ�سحاب  يقول 

تقنية  عن  ال�»نوموفوبيا«  م�سابي  ابتعاد 

بالتيه  ���س��ع��وٌر  ل��دي��ه��م  ي��ت��وّل��د  ال��م��وب��اي��ل، 

حالٌة  الأمن.  حالة  عنهم  وتغيب  وال�سياع 

اإذا  ع��ام��ًا(   16( اإ���س��راء  ال��ي��وم  تعي�سها 

اأو  المنزل  ف��ي  المحمول  هاتفها  ن�سيت 

اآخر، لأن ثمة خلاًل  ي�سيب  اأي مكان  في 

روتينها اليومي. 

�سديدة  لي�ست  اأن��ه��ا  اإ���س��راء  وت��زع��م 

التعلق بهاتفها المحمول، لكنها ل تنفي في 

المقابل اأن اأول ما تقوم به لدى ا�ستيقاظها 

هو تفقده.

�سبقت،  التي  الآراء  خ��الف  وعلى 

اأن  »يحّب  اإن��ه  عامًا(   20( ه��ادي  يقول 

ج��راأة  ل  لأن  المحمول«،  هاتفه  يفقد 

مبا�سر،  نحو  على  منه  للتخّل�س  لديه 

فقد �سار اأداة قلق و�سغٍط لأنه »ُمالحق« 

ل  اأن��ه  م��وؤك��دًا  ت��وّج��ه،  اأينما  من خالله 

بات  ولكن  اجتماعية  عزلة  اأي  يعاني 

النا�س  ُيرهق  »�سجنًا«  المحمول  الهاتف 

ويعزلهم، وفق راأيه.

*اآباٌء يطاردون النوموفوبيا
ُت�سيب  الجتماعية  العزلة  كانت  اإن 

ا���س��ت��خ��دام  اإدم��ان��ه��م  ب�سبب  ال��ب��ال��غ��ي��ن 

بال�سبكة  ال��م��و���س��ول��ة  ال��ذك��ّي��ة  ال��ه��وات��ف 

اأجرتها  درا�سة  لت  تو�سّ فقد  العنكبوتية، 

اإلى  لال�ست�سارات  »�سوبيريور«  مجموعة 

ال�سرق  منطقة  اأطفال  من  بالمئة   59 اأن 

ب�سبب  ال�»نوموفوبيا«  من  يعانون  الأو�سط 

ت��ع��ّل��ق��ه��م ال�����س��دي��د ب��ال��ه��ات��ف ال��م��ح��م��ول 

وتطبيقاته »الذكية«.

في هذا ال�سدد، ت�سّدد الخت�سا�سية 

على  ح��ي��در  �سهناز  ال��دك��ت��ورة  75ال��ت��رب��وي��ة 
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اأه��م��ي��ة دور الأه����ل ف��ي م��راق��ب��ة ظ��اه��رة 

من  وذل���ك  الخطيرة،  ال���»ال��ن��وم��وف��وب��ي��ا« 

بحقيقة  العلمية  والمعرفة  الوعي  خ��الل 

وعوار�س هذه الظاهرة.

دور  ف��اإن  ح��ي��در،  ال��دك��ت��ورة  وبح�سب 

يتجّلى  ال�»نوموفوبيا«  مواجهة  في  الأه��ل 

الإيجابي  ال�ستخدام  تر�سيد  في  اأي�سًا 

ا�ستهالك  حيث  م��ن  الإن��ت��رن��ت،  ل�سبكة 

والمو�سوعات  المجالت  ونوعية  الوقت 

توّدد  اأهمية  على  م�سددة  عليها،  الُمّطلع 

ا�ستعدائهم  وع��دم  اأولده����م  اإل��ى  الأه���ل 

وم�����س��اع��دت��ه��م ف���ي ت��ح��ق��ي��ق اأه��داف��ه��م، 

تدريبهم  م��ن  الإط���ار  ه��ذا  ف��ي  �سير  ول 

ت�ستهويهم،  محددة  مهارات  اإتقان  على 

الأ�سرية  لالأحاديث  اأوق���اٍت  وتخ�سي�س 

والن�ساطات الم�ستركة.

يتمكنوا  لن  الأهل  اأن  اإلى  الإ�سارة  مع 

من  ال��ت��ح��ّرر  ف��ي  اأبنائهم   م�ساعدة  م��ن 

تداعيات ال�»نوموفوبيا« اإذا كانوا متلّب�سين 

بالمر�س نف�سه.

*رهاُب اختالل النظام
ي�سيُر الخت�سا�سيون اإلى اأنه بالإمكان 

الذكية،  بهواتفهم  ال��ن��ا���س  تعّلق  تفّهم 

وهم  فيها.  م�سّجلة  حياتهم  تفا�سيل  لأن 

اإذا  ي�سعرون بالتوتر والنعزال عن العالم 

ما �ساعت اأو تعّطلت اأو توقفت.

عامًا(   36( ندى  ال�سيدة  ت�سير  هنا، 

ف��ق��دان هاتفها  ل��دي��ه��ا م��ن  اإل����ى خ���وف 

في  عليها  تعتمد  اأداة  لأن���ه  ال��م��ح��م��ول، 

اأجندتي  »اإن���ه  اليومية.  حياتها  تنظيم 

فالموبايل،  تعبيرها.  بح�سب  اليومية«، 

بالن�سبة لل�سيدة ندى، مفّكرة حديثة لجهة 

التواريخ  وتدوين  المواعيد  جدول  تنظيم 

مع  ولكن  الهاتف،  اأرقام  وت�سجيل  الهامة 

بع�س الفروق، كا�ستخدام المنبه للتذكير 

تناول  اأو  ال�ستيقاظ  مواعيد  لتحديد  اأو 

الدواء.

»الهاتف المحمول بات اليوم كمفاتيح 

منير  ال�سيد  يقول  ال�سيارة«،  اأو  المنزل 

ُت�ساب  فقدتها  م��ا  واإذا  ع��ام��ًا(،   40(

تكنولوجيا
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ريثما  والقلق  بال�سطراب 

بالفعل  ت�سّكل  لأن��ه��ا  ت��ج��ده��ا، 

اليومي، خا�سة  روتينك  »مفاتيح« 

ق��ال،  كما  عمله،  طبيعة  واأن 

ت��ح��ّت��م ت��وا���س��ل��ه م���ع ال��ن��ا���س 

يوميًا.

*لملء الفراغ النف�سي
ف��ق��دان  م���ن  ال����خ����وُف  ه���و  اإذًا، 

ينخُر  ال��خ��ارج��ي  المحيط  م��ع  التوا�سل 

نفو�َس الرا�سدين والقا�سرين معًا غير اآبٍه 

بالأعمار، فكيَف ال�سبيُل اإلى التخّل�س منه 

خا�سًة اإذا ما تحّول اإلى حالة مر�سية؟

يفتر�س اأ�سلوب العالج، وفق الدكتورة 

ح��ي��در، ال��ت��ع��اط��ي م��ع ال��م�����س��اب بجدية 

وغير  المنا�سبة  التربوية  وبالطرق  وحزم 

الجارحة، ف�ساًل عن ملء الفراغ النف�سي 

والعاطفي الذي يعي�سه، لأنه ينبغي معالجة 

الأ�سباب ل النتائح.

وبما اأن اأ�سباب الإدمان التي اأدت اإلى 

معروفة،  باتت  بال�»نوموفوبيا«  الإ�سابة 

والموؤ�س�سات  الأه���ل  على  ي��ت��وّج��ب  ف��اإن��ه 

بفاعلّياته  المدني  والمجتمع  التعليمية 

الخطر  ناقو�س  دّق  وال��دي��ن��ّي��ة  ال��ت��رب��وّي��ة 

بديلة،  وقائية  ب��رام��ج  لتقديم  وال��ت��ع��اون 

ن�ساط  وتعزيز  الجتماعي  التطّوع  كتفعيل 

الأندية الريا�سّية.

*الفوبيا الحقيقية
ث��ورًة  الت�����س��اُل  فيه  ب���اَت  ع�سٍر  م��ع 

يالم�س مداها معظم الفئات والأعمار، ما 

من اأحٍد يمكنه تجاهل خوٍف في �سريرته 

لم  اإن  حتى  التوا�سل«،  »نعمة  فقدان  من 

يتحّوِل الخوُف اإلى رهاب.  

اإل��ى  النعمة  تحّولت  اإن  م��اذا  ول��ك��ن، 

بين  ال�سخ�سي  ال��ت��وا���س��ل  ت��ع��دُم  ن��ق��م��ٍة 

الأفراد الماكثين في دائرة واحدة؟ وماذا 

اإن تحّول »الموبايل« اإلى �سوٍط وهمي يجلُد 

هدوءنا وح�سَن مزاجنا يوميًا... األي�س هنا 

تكمن »الفوبيا« الحقيقية؟!

يفرتض أسلوب العالج 
التعاطي بجدية وحزم 

وبالطرق الرتبوية املناسبة 
وغري اجلارحة
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قر�س  تــنــاول  ل  يف�سّ هــل 

ــّدد  ــع ــت ــم ــن ال ــي ــام ــت ــي ــف مـــن ال

يــوم  كـــّل   )Multivitamins(

لتفادي النق�س؟! 

الت الغذائية)2(:  المكمِّ

أخطاء شائعة!
�سارة املو�سوي خزعل

عّرفنا في الحلقة الأولى )في العدد ال�سابق( ماهّية المكّمل الغذائي ومدى 

الإن�سان  اكتفاء  اإمكانية  عن  واإجابات  اإليه  النا�س  بع�س  حاجة  اأو  �سرورة 

بالغذاء المتوازن وعدم اللجوء اإلى تناول المكّمل الغذائي، وهل ت�سّبب زيادة 

المعادن والفيتامينات في حال الإفراط في تناولها �سررًا على الُم�ستهلك؟

واإليك -عزيزي القارئ- اإجابات �سافية لأ�سئلة تهّمنا جميعًا.

ال��ح��الت  م���ن  ح��ال��ت��ك  ت��ك��ن  ل���م  اإذا 

المذكورة في الحلقة الأولى، وكنت تتناول 

من  ن���وع  اأّي  ت��ح��ذف  ول  م��ت��ن��ّوع��ًا  غ����ذاًء 

ثالث  تتناول  وكنت  حياتك  من  الأغ��ذي��ة 

اإلى  بحاجة  ل�ست  فاأنت  اليوم،  في  وجبات 

المكّمالت الغذائّية. اأّما اإذا كانت وجباتك 

فرّبما  متنّوع،  غير  وغ��ذاوؤك  منتظمة  غير 

اأن  قبل  ولكن  يومّيًا.  قر�س  اإلى  تحتاج  قد 

حاول  الغذائّية،  المكّمالت  كلفة  تتكّلف 

من  غذائك،  في  والتنويع  وجباتك  تنظيم 

ون�سوّيات  وفاكهة  وخ�سار  وب��ق��ول  لحوم 

وتذّكر  مطلقًا.  �سعبًا  لي�س  فذلك  وحليب. 

كّل  على  تحتوي  ل  الغذائية  المكّمالت  اأّن 

مواد  من  الطعام  يحتويها  التي  العنا�سر 

اأخرى  وم��واد  واألياف،  لالأك�سدة،  م�ساّدة 

تغذية
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الفيتامينات  ام��ت�����س��ا���س  ع��ل��ى  ت�����س��اع��د 

والمعادن في الجهاز اله�سمي.

المتعّددة  الغذائّية  المكّمالت  هل 

 )Multivitamins( الفيتامينات والمعادن

تحمي من الأمرا�س؟

 13 جواب: اأجرت مجموعة موؤلفة من 

تاأثير  مدى  لمعرفة  درا�سات  متخ�س�سًا، 

ا�ستخدام الفيتامينات والمعادن في مجال 

الحماية من الأمرا�س. وقد تو�سلوا اإلى ما 

يلي:

ا�ستخدام  اأن  ي��وؤك��د  دل��ي��ل  ي��وج��د  ل   -  1
البالغين  يحمي   )Multivitamins(�ال

الأ�سحاء من الأمرا�س.

على  معينة  اآث����ارًا  هناك  اأن  وج���دوا   -  2
الج�سم نتيجة ا�ستهالك نوع واحد من 

الفيتامينات اأو المعادن:

- )VIT )A: المكّمل الغذائي منه ي�سّر 
ن�سبة  ي��رف��ع  ق��د  لأن���ه  المدخنين 

الإ�سابة ب�سرطان الرئتين.

يحمي   :VIT (D) �وال الكال�سيوم   -

من ه�سا�سة العظام وترققها، ومن 

انقطاع  بعد  ما  فترة  في  الك�سور 

الطمث لدى المراأة.

- ال�سيلينيوم: يقّلل من خطر الإ�سابة 

والرئتين  البرو�ستات  ب�سرطان 

والأمعاء الغليظة.

الموت  خطر  م��ن  يقّلل   :VIT )E(  -

وقد  الن�ساء،  لدى  القلب  واأمرا�س 

ب�سرطان  الإ�سابة  خطر  من  يقلل 

ال��ب��رو���س��ت��ات ع��ن��د ال��م��دخ��ن��ي��ن 

الرجال.

الــمــكــّمــالت  نــوعــيــات  تختلف  هــل 

الم�سّنعة  ال�سركات  بح�سب  الغذائّية 

لها؟

التي  ال�سركات  بع�س  هناك  يكون  قد 

ت��ه��ت��م  ب��ن��وع��ّي��ة ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات م��ن حيث 

قبل أن تتكّلف كلفة 
املكّمالت الغذائّية، 

حاول تنظيم وجباتك 
والتنويع يف غذائك
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وغيرها..  لالمت�سا�س  قابلّيتها  زي���ادة 

ويعتمد بع�س ال�سركات العناية بالأقرا�س 

في  ت�ساعد  باأغ�سية  تغليفها  خ��الل  م��ن 

الجهاز  ف��ي  اأف�����س��ل  ب�سكل  امت�سا�سها 

اله�سمي.

الطرق  بع�س  اعتماد  يمكن  اأن��ه  اإّل 

لجعل المكّمل الغذائي فّعاًل في الج�سم:

اإّن ذلك  اإذ  - تناوله مع وجبة الطعام،   1
الع�سارات  لأن  امت�سا�سه  من  يزيد 

على  وتعمل  ف��ّع��ال��ة  ت��ك��ون  اله�سمّية 

امت�سا�س الأغذية ب�سكل اأف�سل.

اأو المعادن  - هناك بع�س الفيتامينات   2
ب��وج��ود  امت�سا�سها  ف��ع��ال��ّي��ة  ي��زي��د 

فيتامين اآخر.

يزيد  الكال�سيوم  المثال:  �سبيل  على 

 ،)D( ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن ب��وج��ود  ام��ت�����س��ا���س��ه 

اأّن  اإل   ،)C( الفيتامين  بوجود  والحديد 

كاأقرا�س  الحديد  مع  الكال�سيوم  تناول 

يقّلل امت�سا�سها في الأمعاء.

تفتح  ــة  ــغــذائــّي ال الــمــكــّمــالت  ــل  ه

ال�سهّية وتزيد الوزن؟

اأن  يظهر  علمي  دليل  اأي  هناك  لي�س 

ال�سهّية  فتح  في  اأثرًا  الغذائّية  للمكّمالت 

ال�سهّية  ُيرجع  قد  اأّن��ه  اإل  الأ�سحاء.  عند 

اإلى م�ستواها الطبيعي. اإذ اإّن النق�س في 

الفيتامينات قد يوؤّدي اإلى فقدان ال�سهّية. 

ومن المهّم اأن ل يرى ال�سمين اأّن النق�س 

�سهّيته،  يقّلل  لأّن��ه  جيد  الفيتامينات  في 

ع��ّدة جعلت  اأخ��رى  اآث��ار  له  النق�س  فهذا 

الغذائي  المكّمل  هذا  ي�سف  الطبيب  من 

كان  اإْن  المكّمل  باإيقاف  الحل  ولي�س  له، 

لزمًا، بل باتباع حمية منّظمة.

من�ّسط   )C( فيتامين  الـ  قر�س  هل 

حقيقي؟ وهل تناوله بكثرة اآمن؟

الفيتامين  اإل��ى  الج�سم  افتقار  اإّن 

والفواكه  الخ�سار  ف��ي  ال��م��وج��ود   )C(

وقّلة  بالتعب  يح�ّس  الج�سم  يجعل  بكثرة 

الن�ساط. لذلك فاإّن المكّمل الغذائي من 

للج�سم حركته  يعيد  قد   )C( الفيتامين

ا���س��ت��ب��دال ه��ذا  ول��ك��ن يكفي  وح��ي��وّي��ت��ه، 

القر�س بكوب من الليمونا�سة اأو ع�سير 

واأخ��ذ  الن�ساط  ل���س��ت��ع��ادة  ال��ب��رت��ق��ال 

الفائدة الأكبر.

اأّن  اإل��ى  الإ���س��ارة  وتجدر 

الفيتامين  ف���ي  الإف������راط 

ال��م��اأخ��وذ  ��ًة  خ��ا���سّ  ،)C(

الغذائّية،  المكّمالت  م��ن 

والمغ�س  الإ�سهال  اإل��ى  ي��وؤّدي 

فهو  الغذاء  من  اأّم��ا  واللعيان، 

اأقّل خطورة.

النقص يف الفيتامينات قد 
يؤّدي إىل فقدان الشهّية

تغذية
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ماذا لو تعطلت
مكابح السيارة؟!

كثيرة هي الم�ساكل والمخاطر التي يتعّر�س لها ال�سائق اأثناء قيادته 

تعّطلت  لو  فماذا  اأخطرها.  من  )الفرامل(  المكابح  وعطل  لل�سّيارة. 

)الفرامل( ولم تعد ت�ستجيب ل�سغط قدمك عليها؟ ومع اأّن ذلك ُيعتبر من 

الم�سكالت النادرة اإّل اأّنها، اإْن وقعت، �ستكون ذات نتائج قا�سية خا�سة اإذا 

لم يح�سن ال�سائق ال�سيطرة على ال�سيارة ب�سكل �سحيح وواٍع.

من  تمّكنك  خطوات   ال�سائق،  عزيزي  اإليك  نقدم  المقال  هــذا  في 

الخروج باأقل الأ�سرار المحتمل حدوثها اإذا تعّطلت )فرامل( �سيارتك...

*كيف تواجه؟ كيف تت�سّرف؟
اأن  الم�ستطاع،  ق���در  ح����اول،  ب��داي��ًة 

من  ُت�سعر  ول  اأع�����س��اب��ك،  على  ت�سْيطر 

فَتعُظم  تواجهك،  التي  بالم�سكلة  حولك 

ذلك  يجعلك  كما  ا�سطرابك،  في  وتزيد 

نبيلة حمزي

نف�س  م��ن  خ��ط��ورة  اأك��ث��ر  اأخ��ط��اء  ترتكب 

الخطوات  اأم��ا  تواجهك.  التي  الم�سكلة 

التي تمّكنك من الخروج من الخطر باأقل 

الأ�سرار فهي:

الإ���س��اءة  بت�سغيل  ال��ف��ور  ع��ل��ى  ُق���ْم   -  1

إسعافات أّولّية
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حولك  من  الآخرين  لإعالم  الرباعية 

باأنك تواجه م�سكلة.

البنزين  دّوا����س���ة  ع��ن  رج��ل��ك  ارف���ع   -  2
م��ب��ا���س��رة، ب��ع��د م��ح��اول��ت��ك اإن��ق��ا���س 

واإقفال  بتعطيل  وقم  ال�سيارة.  �سرعة 

كنت  اإذا  كامل،  ب�سكل  ال�سرعة  مثبت 

لحظت  اإذا  وخ�سو�سًا  ت�ستخدمه. 

عند  �سرعتها  تنق�س  لم  ال�سيارة  اأن 

ال�سغط على الفرامل.

3 - ا���س��غ��ط  ب��ا���س��ت��م��رار ع��ل��ى دّوا���س��ة 
الأهم  )الفرامل(، فهذه الخطوة هي 

لمحاولة  اتباعها،  عليك  يجب  التي 

ال�سغط  لأن  ال�سيارة،  �سرعة  اإنقا�س 

المتوا�سل على دوا�سة )الفرامل( قد 

)الفرامل(  لنظام  كافيًا  �سغطًا  يوّلد 

على  ق����ادرًا  يجعلك  م��ا  ب��ال�����س��ي��ارة، 

الإنقا�س من �سرعتها اأو اإيقافها.

يعرف  ما  اأو  الحركة  ناقل  ا�ستخدم   -  4
محرك  تجعل  الخطوة  وهذه  بالغيار، 

وبغ�س  �سرعتها،  من  ينق�س  ال�سيارة 

ناقل  ذات  ال�سيارة  كانت  اإن  النظر 

يجب  ع���ادي.  اأو  اأوتوماتيكي  ح��رك��ة 

اإل��ى خ��ط��ورة ه��ذه الخطوة،  الن��ت��ب��اه 

�سرعة  لزيادة  م�سمم  الحركة  فناقل 

عند  اإّل  لإنقا�سها  ولي�س  ال�����س��ي��ارة 

ال�سرورة.

حركة  ناقل  ذات  �سيارتك  كانت  اإذا 

من  الن��ت��ق��ال  يمكنك  اأوت��وم��ات��ي��ك��ي، 

و�سعية الناقل الأوتوماتيكي »D«، اإلى 

في  الموجودة  »ح�سب  الأق��ل  ال�سرعة 

النتقال  اأي  تتابعي،  وب�سكل  ال�سيارة، 

للو�سول   ،1 ث��م   2 ث��م   3 اإل���ى   D م��ن 

عدم  مراعاة  مع  التام،  الوقوف  اإل��ى 

 ،1 اأو   2 ال�سرعة  اإلى   D من  النتقال 

فهذا الخطاأ قد يوؤدي اإلى ك�سر اأو تلف 

ناقل الحركة ب�سكل مبا�سر، وخ�سو�سًا 

 100 ال�����س��ي��ارة  �سرعة  ت��ك��ون  عندما 

كيلومتر بال�ساعة وما فوق. وق�ْس على 

ذلك في ال�سيارات ذات ناقل الحركة 

العادي.

فمثل  ال��ي��د«،  »)ف��رام��ل(  ا�ستخدم   -  5
ا�ستخدامها  ي��ج��وز  ل  ال��ف��رام��ل  ه��ذه 

على  وخ�سو�سًا  ال�سيارة  �سير  اأثناء 

120 كيلومترًا  ال�سرعات التي تتجاوز 

الفرامل  ه��ذه  اإن  حيث  ال�ساعة،  في 

اليدوية ل ترتبط مبا�سرة مع النظام  

الضغط املتواصل على 
دواسة )الفرامل( قد يوّلد 

ضغطًا كافيًا لنظام )الفرامل( 
بالسيارة

إسعافات أّولّية
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ال��خ��ا���س )ب���ال���ف���رام���ل(. ول��ك��ن مع 

الحاجة  ت��ك��ون  ق��د  ال��ح��ال��ة  اق��ت�����س��اء 

ل�ستخدام هذه )الفرامل( �سرورية. 

م�سكالت  م���ن  اأي  واج��ه��ت��ك  ف�����اإذا 

)الفرامل(، قم برفع ذراع )الفرامل( 

اليدوية، ب�سكل بطيء عندها �ستنق�س 

�سرعة ال�سيارة.

*محاولة لإنقا�س ال�سرعة
ل ب��د م��ن الن��ت��ب��اه اإل����ى ع���دم رف��ع 

وب�سرعة  ك��ام��ل  ب�سكل  ال��ي��د  )ف��رام��ل( 

يوقف دوران  ق��د  ال��ذي  الأم���ر  ل��الأع��ل��ى، 

ال��ع��ج��الت ال��خ��ل��ف��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ح��ك��م بها 

فقدانك  اإل��ى  ي��وؤدي  ما  )الفرامل(  ه��ذه 

ال�سيارة،  على  كامل  وب�سكل  ال�سيطرة 

ينطبق  العالية.  ال�سرعات  في  خ�سو�سًا 

الأم�����ر ن��ف�����س��ه ع��ل��ى )ف���رام���ل( ال��رج��ل 

ال�سيارات  بع�س  في  تاأتي  والتي  الفرعية 

مثل »مر�سيد�س« و»دودج« و»فولكزفاغن«، 

حيث يتّم التحّكم بها بالرجل ولي�س باليد.

ولم  ال�سابقة،  بالخطوات  قمت  اإذا 

تحريك  يمكنك  ال�سيارة  ب��اإي��ق��اف  تفلح 

مبا�سر  وغير  فجائي  غير  ب�سكل  ال�سيارة 

لمن  الن��ت��ب��اه  م��ع  وال��ي�����س��ار،  اليمين  اإل���ى 

فمثل  �سيارات،  من  يحيطك  وم��ا  حولك 

من  الإنقا�س  على  ت�ساعد  الحركة  ه��ذه 

�سرعة  ت�سل  ع��ن��دم��ا  خ��ا���س��ة  ال�����س��رع��ة 

ال�سيارة اإلى 40 كلم.

كما ين�سح اأي�سًا بال�سير على العالمات 

النافرة في ال�سارع، اإْن وجدت، فهي تعمل 

على الإنقا�س من �سرعة الإطارات نتيجة 

ال�سيارة،  الحتكاك، وبالتالي �سرعة �سير 

عالية  بمهارة  ذلك  يكون  اأن  التاأكيد  مع 

83وعلى �سرعة قليلة وب�سكل غير فجائي.
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الكاتب: با�سمة �سعدو زين الدين

الحجم  من  �سفحة   198 في  الكتاب  ه��ذا  يقع 

وكما  التي   O زينب  ال�سيدة  م��ح��وره  الكبير، 

تقول الكاتبة: »اأده�سني ما عرفته وعلمته عن عالم 

هذه العالمة غير معّلمة... ما دفعني اأن اأخطو هذه 

المعاناة  ت�سوير  في  جريئة  اأع��ّده��ا  التي  الخطوة 

معالجة  في  الكاتبة  تناولت  وقد  المرير«.  والواقع 

المو�سوع اأبوابًا ثالثة:

.O الأول: معرفة �سخ�سّية ال�سيدة زينب

الثاني: الحديث عن الواقعة )كربالء وما جرى 

بعدها(.

.O الثالث: خطب ال�سيدة زينب

Q زينب كلمة الحسين

الخبر اليقين في رجوع السبايا لزيارة 
األربعين تاريخياً وفقهياً

الكاتب: ال�سيخ ح�سن البدوي

النا�سر: دار الولء

يبحث موؤّلف الكتاب الخطيب الح�سيني ال�سيخ ح�سن 

الح�سين  الإم��ام  لزيارة  ال�سبايا  رج��وع  م�ساألة  البدوي 

 Q ا�ست�سهاده  بعد  من  الأول��ى  الأربعين  في   Q

�سنة 61ه�، اإذ يقول في مقدمة الكتاب: »راأيت لزامًا اأن 

الخبر  واأن  والبرهان،  بالحّجة  الأربعين  حقيقة  اأو�سح 

رّتب  وقد  الأربعين«.  لزيارة  ال�سبايا  رج��وع  في  اليقين 

الكاتب الكتاب في مدخل و�ستة ف�سول، معتمدًا المنهج 

التاريخي، م�ستندًا بالم�سادر المعتبرة وعلى الأحاديث 

.R والروايات المروية عن اأهل بيت الع�سمة

يقع الكتاب في 295 �سفحة من القطع الكبير.

إقرأ
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وُنذّكر  المجلة،  بال�ستفادة من  اهتمامك  ن�سكر  - محمد علي يزبك: 

جميع قرائنا الأعزاء اأن المجلة قد اأ�سدرت قر�سًا رقميًا يحتوي على جميع 

الأعداد حتى العدد 240، مع خا�سية البحث، وهو متوفر في جمعية المعارف 

الثقافية في بيروت، مع اأملنا اأن ينال اإعجابكم ويقدم الفائدة المرجوة.

- عبد ال مهدي �سم�ض: ترحب المجلة باأي م�ساركة تت�سمن معايير 

الكتابة من قّرائها الأعزاء، ويمكنكم اإر�سالها عبر البريد الإلكتروني. وفي 

حال ارتبطت بمنا�سبة معينة يرجى اإر�سالها قبل �سهرين على الأقل.

القدماء  خا�سة  بمتابعيها،  المجلة  تعتز  جفال:  الكريم  عبد  نهى   -

منهم، المواكبين لهذه الم�سيرة. وبالن�سبة للم�سابقة، فاإن المعيار الوحيد 

هو �سحة الإجابات جميعها، اأما القرعة ال�سنوية فهي للم�ساركين في اثني 

اإجابات �سحيحة ولم يحالفهم الحّظ في القرعة  ع�سرة م�سابقة، تت�سمن 

ال�سهرية. لال�ستف�سار اأكثر يمكن التوا�سل مع المجلة.

ومالحظاتهم  الم�سجعة  كلماتهم  على  وتحية  �سكر  األف  الأعزاء  للقراء   *
البنّاءة ومقترحاتهم المفيدة: 

�سهى محمد خليل اللبون- اإيمان ق�سير- �سارة يو�سف فقيه. 

العراق،  اأر�س  من  اأبعثها  والحترام،  المحبة  ملوؤها  خال�سة  »تحية 

اأر�س المقد�سات. لقد اأعجبتني مجلتكم ذات الموا�سيع الدينية والثقافية 

والجتماعية التي تلبي حاجة القّراء وذوقهم وطموحهم وتنير فكرهم في 

زمن العولمة.

اأتمنى اأن اأتابعها دائمًا واأن اأح�سل على الأعداد ال�سابقة اأي�سًا.

المجلة، خ�سو�سًا  فريق  كل  اإلى  و�سالمي  تحياتي  اأقدم  الختام،  في 

القائمين عليها، مع الدعاء لكم بدوام التوفيق والت�سديد«.

 حيدر عبد اهلل المو�سوي- النجف الأ�سرف

بريد القراء

م���ن ر���ش��ائ��ل ال��ق��راء

ردود �شريعة ردود �شريعة ردود �شريعة ردود �شريعة
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ال�ساعر خليل عجمي

لوالُه أحرار الوجوِد عبيُد
���ن���ي اإل����ي����َك »ي����زي����ُد«ح���ب���ي اإل�����ي�����َك م����ع ال���ع�������س���ور ي���زي���ُد م��ه��م��ا ت���ع���ار����سَ

ب�����رق�����ْت ف����ه����ّز ال���خ���اِف���ق���ي���ن رع���ي���ُدواأن������ا ل��ع��ي��ن��ك ق���د ن��ظ��م��ُت ق�����س��ائ��دًا

و�����س����واك ه�����ذا ال���ق���ل���ب ل��ي�����س ُي���ري���ُدف��ب��غ��ي��ر م���دِح���َك ل ت���ج���وُد ق�����س��ائ��دي

ب��ع��ي��ُدم����اذا ي��ري��د ال�����س��ع��ر م��ن��ك وق����د درى ُخ����ط����اك  اإل������ى  ال���و����س���ول  اأّن 

وروُدي����ا ن���ا����س���ج���ًا م����ن ك����رب����الء ع����ب����اءًة راح����ت����ي����ك  م�����ن  ب���خ���ي���وط���ه���ا 

��ع��ل��ٌة م���ن���ه���ا ي���������س����عُّ ال�����ن�����ور وال����ت����وح����ي����ُده����ذي ال���ع���ب���اءة م���ن دم���ائ���ك ���سُ

م����ا ن���ال���ه���ا ف����ي ال���ع���ال���م���ي���ن ���س��ه��ي��ُداأع����ط����اَك رب����ك ف���ي ال�����س��ه��ادة ِرت���ب���ًة

خ���ل���وُدل������ولك م����ا َب���ق���َي���ت ر����س���ال���ة اأح���م���ٍد ال����ك����ت����اَب  ع������رف  ول  اأب����������َدا 

ج���رى م����ا  ي��ع��ل��م  واهلل  ل؟  ف�����ي ك�����رب�����ال والأن������ب������ي������اُء ����س���ه���وُدف���وك���ي���َف 

ع����ِل����م����وا ب�����اأن�����ك ل���ل���ر����س���ول ح��ف��ي��ُدت�����ّب�����ًا ل�����ق�����وٍم ح������ارب������وك واإن������ُه������ْم

وَوري�������دن�������ا ل������دم ال���ح�������س���ي���ن ب���ري���ُدل���ك���ّن���ه���م ل����م ي���ع���ل���م���وا اأّن��������ا ه���اُه���ن���ا

المرت�سى اب��ن  ي��ا  الإ���س��الم  يفخر  وب���������ق���������اوؤُه ف����ي����ن����ا اإل������ي������ك ي����ع����وُدب��ك 

ف������ي ك������ل ي���������وٍم وق�����ع�����ُه�����نَّ ج����دي����ُدف����ي ذّم�������ِة ال���ت���اري���خ م���ن���ك ���س��ف��ائ��ٌح

ل�������ولك ه���ات���ي���ك ال�������س���ف���ائ���ح ����س���وُدوب���ُج���ع���ب���ة الأي���������ام م���ن���ك ���س��ح��ائ��ٌف

�سيوفهم ك����لِّ  غ��ي��ر  ���س��ي��ف��ك  ك����ان  ف����ري����ُدق���د  وه��������و  الآلف  ي�������س���ت���ق���ب���ل 

ي����زي����ُدن���زل���وا اإل�����ى ال��ه��ي��ج��ا ب���ك���ّل ح��دي��ده��م اأراَد  ب����م����ا  وت��������وّع��������دوك 

���س��ع��ي��ُدف��وق��ف��ت م��ب��ت�����س��م��ًا ووج���ه���ك م�����س��رٌق اأن��������ت  اهلل  ي���������س����اء  وك����م����ا 

��ئ��وا ب��م��ا ح�������س���دوا، وه��ل ي��ق�����س��ي ع��ل��ى ن����ور ال�����س��م��اء ح���دي���ُد؟ل��ك��ّن��ه��ْم خ�����سِ

شعر
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ب����ل اأن������ت ل��ل�����س��ع��ب ال�����وف�����ّي ر���س��ي��ُدم�������ولي اأن�������ت م����الذن����ا وال���م���رت���ج���ى

ازده��ى اإذا  ال��ط��ف��وف  بطل  ي��ا  غ���رَو  ُي�����س��ي��ُدل  ف���ي���ك  وراح  ال����زم����ان  ف���ي���ك 

ف����ي����ه����ا ت����ع����ان����ق ق����ا�����س����م وول�����ي�����ُدي���ا م���ن ���س��ن��ع��َت م���ن ال�����س��ه��ادة وح���دًة

����رت ب��ال��م�����س��ت��ك��ب��ري��ن م��الح��م��ًا ����مُّ ال���ج���ب���ال ت��م��ي��ُدف����جَّ راح�������ت ل���ه���ا �����سُ

ت���زه���و ال�������س���م���اء ب���ه���ا وت���خ���ط���ُب ب��ي��ُدوج��ع��ل��ت م���ن اأر������س ال��ط��ف��وف م��ن��ارًة

ه�����ي ل���ل���ط���غ���اة ال����ك����اف����ري����ن وئ����ي����ُدو���س��ن��ع��ت ب��ال��ن�����س��ر ال���م���ظ���ّف���ِر ث����ورًة

 
ك���رب���ال ي������ا  ن��������������ي  اأذِّ اأك������ب������ر  ه����ذا ح�����س��ي��ٌن ف���ي ال���ط���ف���وف ���س��ه��ي��ُداهلل 

ق�����د ك������ان ع�����ن دي������ن الإل���������ه ي������ذوُدق���ت���ل���وُه ُظ���ل���م���ًا ف����ي ال���ط���ف���وف لأن����ه

���ه ال����ّن����م����روُد؟ي���ا م���ن ق��ت��ل��ت��م ف���ي ال��ط��ف��وف اإم��ام��ن��ا م������اذا ج���ن���ى م����ن غ���يِّ

ق�سى اإذا  ال�����س��ه��ي��د  اأن  ت��ح�����س��ب��وا  ي���ف���ن���ى وي���ب���ق���ى ال����ك����اف����ر ال���ع���رب���ي���ُدل 

ي���زي���ُدف��ل��ئ��ْن ي��ك��ن ُق����ِت����َل ال��ح�����س��ي��ن ب��ك��رب��ال ف����ْه����و  م������ات  ق�����د  ال�������ذي  اإّن 

ال���ردى ي��ل��ق��ى  بنف�سه  كالح�سين  وب�����ك�����ل م������ا م���ل���ك���ت ي���������داه ي����ج����وُدَم���ن 

��ْح��ُب��ه م����وج����وُدي���ا ���س��ائ��اًل اأي�����ن ال��ح�����س��ي��ن و���سَ ب���ق���ل���ب���ن���ا  ال���ح�������س���ي���ن  اإن 

ب��دم��ائ��ن��ا ���ح���َب���ُه  و����سَ ال��ح�����س��ي��ن  �����َع�����ٌل ب����ه����ا ي���ت���ح���ط���م ال���ج���ل���م���وُداإن  ������سُ

ب�������س���ي���ائ���ه���ا ع����ت����َم ال�����ظ�����الم ن��ب��ي��ُدذك������راك ي���ا م������ولَي ���س��م�����س ه���داي���ٍة

����س���ري���ان���ه���ا م�����ن ك�����رب�����الء ن�����س��ي��ُدل����ت����ُع����وَد ع����ا�����س����وراء ����س���ام���خ���ة وف���ي

ل����������ولُه اأح������������رار ال�������وج�������وِد ع���ب���ي���ُدق���م ي���ا اأخ����ي وا���س��ت��ق��ب��ل ال���ي���وم ال���ذي

و�����س����ع����ارن����ا ول�����ق�����اوؤن�����ا ال���م���ع���ه���وُدل���ّب���ي���ِك ع����ا�����س����وراء اأن��������ِت ف���خ���اُرن���ا

ع��ي��وُن��ه ال��ر���س��ي��ع  ل��ل��ط��ف��ل  ن��ح��ن  ول���ق���ب�������س���ة ال���ع���ب���ا����س ن���ح���ن زن������وُداإذ 

ت����ج����وي����ُدل�����ولك ه����ذي الأر�������س ل���ن ي��ب��ق��ى بها ول  �������س������رٌف  ول  دي����������ٌن 

ل����ل����ح����ّق ف���ي���ه���ا �����س����اع����ٌد م���������س����دوُد���س��ت��ظ��لُّ ذك��������راِك ال�����س��ري��ف��ة ث�����ورًة

ال��م��دى ع��ل��ى  ح�سين  ي��ا  نبكي  ي��ف��ي��ُد؟�سنظلُّ  ل��ي�����س  ال����ّدم����َع  اإن  ق����ال  َم����ن 

ف�����ي ي������وم ع�����ا������س�����وراء ف����ْه����و ح���ق���وُدَم������ْن ل����م ُي���������س����ارْك زي���ن���ب���ًا ب��ب��ك��ائ��ه��ا

ب��ك��رب��ال ال��ح�����س��ي��ن  دَم  ي�����س��ت��ب��ي��ُح  ل�����������دوُدل  ل�����ل�����ن�����ب�����يِّ  ع����������������ُدوٌّ  اإل 
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*اأّمة الن�سر
م��ن ه��م ه���وؤلء ال��ق��وم ال��ذي��ن يبذلون 

اأنف�سهم،  اأرواح���ه���م،  عندهم،  م��ا  اأغ��ل��ى 

في  �سياء  تالألأت  اأقمارًا  اأكبادهم،  فلذات 

�سقاء الأيام ال�سعبة، في �سبيل اإعالء راية 

حاربته  نهٍج  عن  المقد�س  وال��دف��اع  الحّق 

قوى ال�ستكبار والحقد والجهل؟

والعّزة  الّن�سر  طعم  عرفت  اأّمة  اإنهم 

ب��اإب��ائ��ه��ا وت�����س��ح��ي��ات��ه��ا. ج���ادت ب��الأب��ن��اء 

حواريي  كانوا  ق��وم  والأم����وال...  والأنف�س 

ميثم  ع��ل��ّي:  ك��اأ���س��ح��اب  الع�سر،  عي�سى 

الخالق  َعُظم  رج���اٌل...  و�سلمان.  وكميل 

اأعينهم،  في  دونه  ما  ف�سُغَر  اأنف�سهم  في 

مطمئنين،  ال�سوكة  ذات  طريق  و�سلكوا 

تخرج  اأن  قبل  قلوبهم  الدنيا  من  اأخرجوا 

منها اأبدانهم.

حينما  وق��ف��وا  العجيب،  ال��زم��ن  وف��ي 

َف�ِسْمُر  ال��ن��داء...  لّبوا  الآخ���رون،  تخاذل 

�سدر  على  ليجثم  �سكينه  حمل  الع�سر 

ٍ ر�سدت  اإيمانها بعين �سيطان الأّمة وينحر 

قلب الأّمة، و�سالت، وجالت ف�سادًا وتنكياًل 

الإ���س��الم،  با�سم  ���س��ع��ارات  راف��ع��ة  وق��ت��اًل 

والإ�سالم دين ال�سالم منها بريء.

*اأبطاٌل ولي�سوا مغامرين
المقاومة  اأبناء  من  المجاهدون،  هم 

الإ���س��الم��ي��ة، ال��ذي��ن ع��ق��دوا ال��ع��زم على 

اأيقنوا  اأن  بعد  واللتزام،  والطاعة  العطاء 

الحق  واأّن  بالأباطيل  تلّب�س  الزمن  هذا  اأن 

بات ملتب�سًا والباطل بات حّقًا.

ت��ارًة  فهم  الكثير،  وعنهم  فيهم  قيل 

قالوا  المغامرون،  اأخ��رى  وت��ارًة  الأب��ط��ال، 

وقالوا...

وت��ت��ج��ّدد ال��ره��ان��ات ل��دى اأول��ئ��ك على 

النك�سار وال�سعف، واأّن كثرة الأعداء وقّلة 

زينب اأحمد �سم�س

ذوو الشهداء:
أسرار الصبر، وحتمية النصر

الّليل  كقطع  والــمــوؤامــرات  الفتن  حيث  ال�سعب،  الزمن  وفــي 

المظلم... وحيث الكرامة التي ل تر�سى باأقل من الأرواح الزاكية 

والعطاء  وال�سجاعة،  الإقــدام  كان  لنيلها،  مهرًا  الأبّية  والنفو�س 

والبذل، وال�سهادة وال�سبر...

مشاركات القّراء
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النا�سر �سوف تخلق حالة الخوف والهلع...

ولكن هيهات، فاأبناء المقاومة و�سعبها، 

انت�سارها  اأ�سرار  الكثيرون  يدرك  ل  اأّم��ة 

الجيل؟  هذا  اأن�ساأت  مدر�سة  فاأّي  وثباتها، 

اأم تلك التي تقف تودع ابنها، ريحانة  واأّي 

األهمتها  وق��د  �سابرة،  محت�سبًة  عمرها، 

القدوة،  ال�سبر؟ فزينب  �سّر ذلك  كربالء 

ُيق�سم  اأٌب  وذاك  الأع��ل��ى،  المثل  وال��رب��اب 

بعد ا�ست�سهاد ابنه باأنه �سيقدم بقية اأبنائه 

اإّل  ال�سهادة  ت��زده  لم  ال��ذي  الخط  لذلك 

لم  ال��ذي  ال��ع��ط��اء...  وذاك  وثباتًا.  يقينًا 

التي  الأمهات  تلك  مثله،  جودًا  التاريخ  يَر 

بلهفة،  الماأ�سورة  الأج�ساد  ع��ودة  تنتظر 

لكنها تالقيه ب�سبر زينب... »فلُنثبت ذلك 

.
)1(

ب�سبرنا وبتقديم اأبنائنا في �سبيل اهلل«

*ذوو ال�سهداء واأ�سرار ال�سبر
اأعتاب  على  ال�سهداء،  ذوو  وح��ده��م 

ال�����س��ب��ر ي��ق��ف��ون ف���ي ه���ذا ال���زم���ن ال���ذي 

غاب  قمر  فهناك  الأوج���اع.  فيه  اختلطت 

واأفل ويعقوب الع�سر محت�سب منتظر عودة 

لم�ستقبٍل  يوفره  لم  ال��ذي  يو�سف  جثمان 

واأووا  و�سبروا  احت�سبوا  كرامة.  فيه  لي�س 

كاأ�سحاب  ب��ه  والإي���م���ان  اهلل  رح��م��ة  اإل���ى 

فاأده�سوا  ب��ن�����س��ره...  مطمئنين  الكهف 

ل  بتحملهم...  بحبهم،  ب�سبرهم،  العالم 

بالن�سر  الدعاء  �سوى  �سكوى  لهم  ُت�سمع 

وتقّبل هذا القربان...

والحما�س،  الإق���دام  ذاك  ه��و  عجيب 

تلك الطماأنينة في اأعُين المجاهدين، ذلك 

الت�سليم بالق�ساء والر�سا به.

هم �سفوة الأّمة واأبناء مدر�سة الح�سين 

.Q

من  اأط��اع��ت  �سليمٍة  ل��ق��ل��وٍب  ف��ط��وب��ى 

يهديها وتجّنبت من يرديها واأ�سابت �سبيل 

هاد  وطاعة  ب�سرته  من  بب�سر  ال�سالمة 

اأمرها...

ذاك �سّر ال�سبر، وذاك �سّر الن�سر.

كربالء.

والدة ال�سهيد علي ر�سيد النمر )18 �سنة( الذي ا�ست�سهد في جرود بعلبك.( 1)

الهوام�س
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في�سل الأ�سمر

* من ال�سعر العربي
هذا مقطع من ق�سيدة �سعرّية عجيبة، نظمها اإ�سماعيل بن اأبي بكر المقري. 

وعندما   ، مدحًا  تكون  الي�سار  اإلى  اليمين  من  تقراأها  عندما  اأنك  فيها  والعجيب 

تقراأها من الي�سار اإلى اليمين تكون ذمًا.

من اليمين اإلى الي�سار، في المدح:

ُحرم����وا ف��م��ا  ن��ال��وا  ال����ذي  ُرف����ع����ْت ف��م��ا ُح����ّط����ْت ل��ه�����������م ُرت����ُب ط��ل��ب��وا 

ُخل������ُق ل��������ه��م  ت���ّم���ْت  وم�����ا  ع��َط��ُب وَه���ب���وا  ب��ه�����������م  اأودى  ف��م��ا  ���س��ل��م��وا 

��دوا ��ب��وا ج��ل��ب��وا ال����ذي ن��ر���س��ى ف��م��ا َك�����سَ َك�����سَ ف��م���ا  ���س��ي��ٌم  ل��ه��م  ُح���م���دْت 

من الي�سار اإلى اليمين، في الذم:

طلُبوا ُرت�����ب ل��ه��م ُح���ط���ْت ف��م��������������ا ُرف���ع���ْت ال�����ذي  ن��ال��وا  ف��م��ا  ُح���رم���وا 

�سلموا ف��م��������������ا  اأودى  ب��ه��م  وه��ُب��وا َع���َط���ب  وم���������ا  ت���ّم���ْت  ل��ه��م  ُخ���ل���ٌق 

ُحم��دْت ل����هم  ���س��ي��ٌم  ف��م��ا  ��ب��وا  ��دوا ف��م��ا ن��ر���س��ى ال����ذي َج��ل��ُب��واَك�����سَ َك�����سَ

كشكول

 األدب

أدب ولغة
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* اأخطاء �سائعة
يقال:  اأن  وال�سحيح  اأق��ّره،  اأي  الأم��ر،  على  �سادَق  يقال:  �سادَق: 

�سّدَق على الأمر. اأما �سادَق فتعني: اّتخَذ �سديقًا.

ح�سَب: يقال في فعل العّد: ح�ِسَب يح�ِسب ح�سبانًا، وال�سحيح اأن 

. يقال: ح�َسَب يح�ُسب ح�سابًا. اأما »ح�ِسَب يح�ِسب ح�سبانًا« فيعني: ظنَّ

 ، �سغط: يقال: �سغط على الزّر، وال�سحيح اأن يقال: �سغط الزرَّ

لأن »�سغط على« تعني: ت�سّدَد و�سّيق.

تحادث  ُيقال:  اأن  وال�سحيح  ف��الن،  مع  تحادَث  ُيقال:  تحادث: 

وفالن، اإذ ل يجوز ا�ستعمال »مع« بعد الأفعال المبنية على وزن »تفاعل« 

للم�ساركة.

تعّر�س  يقال:  اأن  وال�سحيح  قتل،  لحوادث  البلد  تعّر�س  ويقال: 

المنكرة  الأم��ور  وتعني  الأح��داث جمع حدث  لأّن  البلد لأح��داث قتل، 

الأخرى  الأمور  كّل  فتعني  الحوادث، جمع حادث،  اأما  ال�سر.  واأعمال 

العادّية التي تجري.

R من بالغة اأهل البيت *
ترع  من  ترعة  على  ه��ذا  »منبري   :P اهلل  ر�سول  ق��ال 

الجنة«. وقد قيل في تف�سير الترع ثالثة اأقوال:

اأحدها: اأن يكون ا�سمًا للدرجة. والثاني: اأن يكون ا�سمًا 

للرو�سة على المكان العالي، خا�سة. والثالث: اأن يكون ا�سمًا 

للباب. وفي هذا الكالم مجاز على الأقوال الثالثة، وجميعها 

الدرجة،  بمعنى  الترعة  كانت  ف��اإن  واح��د.  معنى  اإل��ى  ي��وؤول 

اإلى درج الجنة،  P على طريق الو�سول  فالمراد اأن منبره 

لأنه P يدعو عليه اإلى اليمان، ويتلو قوارع القراآن، ويخّوف 

فيهما  فالقول  الباب،  بمعنى  كانت  واإن  ويب�سر.  ويعد  ويزجر 

واحد. واإن كانت بمعنى الرو�سة على المكان العالي، فالمراد 

P على  لأّن منبره  الأّولين،  بالقولين  كالمراد  اأي�سًا  بذلك 

الطريق اإلى ريا�س الجنة لمن طلبها و�سلك ال�سبيل اإليها.

)بت�سرف من: المجازات النبوية لل�سريف الر�سي(.
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* ا�سٌم ومعنى
قه  رقَّ ه،  �َسنَّ يَء:  ال�سَّ رَه��ف  َرَه��ف:   

ده. مثاًل: رَهف �سيَفه. وحدَّ

َرُهَف : َرقَّ وَلُطف.

وال�سم: َرَهف.

َرَهف : فاعل من َرُهَف

* من غريب القراآن الكريم
رب�س: الترب�س: النتظار بال�سيء، �سلعة كانت يق�سد بها غالء، اأو رخ�سًا، اأو 

اأمرًا ينتظر زواله اأو ح�سوله، يقال: ترّب�ست لكذا، ولي رب�سة بكذا، وترب�س، قال 

َن  وا َفاإِنِّي َمَعُكم مِّ َن} )البقرة: 228(، {ُقْل َتَربَّ�سُ تعالى: {َواْلُمَطلََّقاُت َيَتَربَّ�سْ

وَن ِبَنا اإِلَّ اإِْحَدى اْلُح�ْسَنَيْيِن َوَنْحُن  يَن} )الطور: 31(، {ُقْل َهْل َتَربَّ�سُ اْلُمَتَربِّ�سِ

َواِئَر} )التوبة: 98(. َنَتَربَّ�ُض ِبُكْم} )التوبة: 52(، {َوَيَتَربَّ�ُض ِبُكُم الدَّ

* نكتة نحوية
ة عن الك�سائي، مفادها اأّن اأبا يو�سف الفقيه  في اأحد مجال�س العلم ُرويت ق�سّ

دخل على الر�سيد وعنده الك�سائي يحّدثه، فقال )اأي اأبو يو�سف(: يا اأمير الموؤمنين، 

قد �سعد بك هذا الكوفي و�سغلك. 

فقال الر�سيد : النحو ي�ستفرغني، اأ�ستدّل به على القراآن وال�سعر. 

فقال الك�سائي: اإْن راأى اأمير الموؤمنين اأن ياأمره بجوابي في م�ساألة من الفقه. 

ِجبه.
َ
ف�سحك الر�سيد، فقال : اأبلغَت اإلى هذا يا ك�سائي؟ يا اأبا يو�سف اأ

فقال: ما تقول في رجل قال لمراأته: اأنِت طالٌق اإِْن دخلِت الدار؟ 

قال: فقال اأبو يو�سف: اإْن دخَلْت فقد طُلقْت. 

ْن فقد وجب الأمر، واإذا ُك�سرت فاإنه لم يقع 
َ
، اإذا ُفتحت اأ

ٌ
فقال الك�سائي: خطاأ

بعد. فنظر اأبو يو�سف بعد ذلك في النحو.

أدب ولغة
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* من النثر العربي
به.  فاأ�سيبت  لها  ابن  ومعها  اأعرابية  الأ�سمعي: حّجت  قال 

فلما ُدفن قامت على قبره وهي موجعة فقالت: واهلل يا بنّي لقد 

الحالين  بين  يكن  لم  وكاأنه  �سريعًا.  وفقدتك  ر�سيعًا.  غذوتك 

والغ�سارة  الن�سارة  بعد  فاأ�سبحَت  فيها.  بعي�سك  األ��ت��ّذ  م��ّدة 

الثرى  اأطباق  تحت  روائحها  طيب  في  والتن�سم  الحياة  ورون��ق 

اأي بنّي، قد �سحبت  ج�سدًا هامدًا ورفًا �سحيقًا و�سعيدًا جرزًا. 

بعدك  ورمتني  البلى.  دار  واأ�سكنتك  الفنا  اأذي��ال  عليك  الدنيا 

اأ�سفر لي عن وجه الدنيا �سباح داح  نكبة الردى. اأي بنّي، لقد 

]عُظم[ ظالمه.
ثم قالت: اأي رب، منك العدل ومن خلقك الجور. وهبَته لي 

اأمرَتني  قرة عين فلم ُتمتعني به كثيرًا، بل �سلبتنيه و�سيكًا. ثم 

ور�سيت  وع���دك  ف�سّدقت  ب��الأج��ر  عليه  ووع��دَت��ن��ي  بال�سبر 

ال��ردم  ا�ستودعته  م��ن  على  َت��رّح��م  م��ن  اهلل  فرحم  ق�����س��اءك. 

وو�ّسدته الثرى. اللهم ارحم غربته واآن�س وح�سته وا�ستر �سوءته 

يوم تنك�سف ال�سوءات.

اأي  فقالت:  قبره  وقفت على  اأهلها  اإلى  الرجوع  اأرادت  فلما 

بني اإني قد تزّودت ل�سفري، فليت �سعري ما زادك لُبعد طريقك 

ثم  منه.  بر�ساي  الر�سا  له  اأ�ساألك  اإني  اللهم  معادك؟!  ويوم 

واأثكل  جنينًا.  اأح�سائي  في  ا�ستودعنيك  من  ا�ستودعتك  قالت: 

واأط��ول  م�ساجعهن  واأقلق  قلوبهن  ح��رارة  اأم�ّس  ما  ال��وال��دات 

واأبعدهن  وح�ستهن،  واأ�سّد  ن�سهن 
ُ
اأ واأقّل  نهارهن  واأق�سر  ليلهن 

من ال�سرور واأقربهن من الأحزان.

�سمعها.  من  كل  اأبكت  حتى  ون��ح��وه،  ه��ذا،  تقول  ت��زل  فلم 

وحمدت اهلل و�سّلت ركعات عند قبره وانطلقت.

)مجاني الأدب في حدائق العرب � لوي�س �سيخو( 
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دميا جمعة فواز

ماذا أفعل للتخلص من حساسيتي المفرطة؟

فتاة  اأنا  �سنة.   17 وعمري   روان  ا�سمي  عليكم،  ال�سالم 

اأّنني  م�سكلتي  ولكن  روتيني.  ب�سكل  ت�سير  وحياتي  عادّية 

باأ�سلوب  دومــًا  يمزح  مني  اأكبر  اأخ  ولــدّي  جــدًا.  ح�ّسا�سة 

تهّكمي مع جميع اأفراد الأ�سرة، ومعي اأنا بالتحديد، فيقّلد 

ت�سرفاتي ما يثير حنقي فاأت�ساجر معه وحين يعلو �سوتنا 

يتدخل اأبي دومًا بقوله اإنني ح�سا�سة زيادة عن اللزوم واإنه 

الظروف  ت�ستفّزني تعليقاته.. ولكنه يتحّين  اأن ل  ينبغي 

فاأفقد  مني   لي�سخر  مجتمعة  الأ�ــســرة  فيها  تكون  التي 

اأبي مني، وتنهرني  اأع�سابي واأ�سرخ عليه وبالتالي يغ�سب 

وّجهت  فاإذا  المدر�سة،  اإلى  ترافقني  هذه  وم�سكلتي  اأمي. 

لي المعلمة مالحظة ب�سيطة اأبداأ بالبكاء، واإذا ت�ساجرت 

مع زميلتي وقالت لي كالمًا قا�سيًا ل اأن�سى ب�سرعة، واأبقى 

حزينة لفترة طويلة. اأتمّنى لو اأنني اأتقّبل اآراء الآخرين 

ب�سهولة ول تترك انطباعاتهم اأثرًا �سيئًا اإلى هذا الحّد في 

قلبي.. وب�سراحة، اأ�سبحت اأكره ح�سا�سّيتي التي تجعلني 

�سعيفة اإلى هذا الحد.

شباب
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الحل
ون�سكر  لك  طّيبة  تحّية  روان،  العزيزة  ــت  الأخ

اإلى  حياتنا  في  نتعّر�س  م�سكلتك.  وم�ساركتنا  بنا  ثقتك 

كثير من المواقف التي توؤذينا ولكّنها تعّلمنا كيف نكون اأقوى 

وتطّور اأ�سلوب تعاملنا مع َمْن �سوانا وتجعلنا نفهم الحياة باأ�سلوب 

اأف�سل. ولعّلك بداأت حقًا بالعالج بمجرد اأن �سّخ�ست م�سكلتك، 

لذلك نن�سحك باأن:

اإنما هي  عليك  الآخرين حكمًا  اآراء  تعتبري  ول  بنف�سك  ثقتك  تنّمي   -  1
مجرد وجهات نظر.

2 - تتعّلمي كيفّية عدم الكتراث في حال �سخر منك اأي اأحد. لالأ�سف فاإن 
هناك من ي�ستمتع بروؤية انفعالت غيره وغ�سبه.

3 - تتحّيني الفر�سة التي يكون فيها اأخوِك هادئًا وتتحّدثي معه وتخبريه 
عن م�ساعرك وانزعاجك من اأ�سلوبه ال�ساخر.

في  �سُيثمر �سالحًا  مع من حولك  باإيجابّية  تعاطيك  اأّن  من  تتاأّكدي   -  4
اأمور حياتك.

5 - تتحّدثي مع اأحد والديك، في حال لم ينفع الأمر مع اأخيك، وتخبريه 
اأنك تعملين على كيفّية التحكم بم�ساعرك، وتتمّني عليه م�ساعدتك.

6 - تنتبهي اإلى اأ�سلوب حواراتك الذاتية، لأنه في حال كانت �سلبّية فهي 
تنّمي  اإيجابية فهي  اإن كانت  العك�س،  الإيجابية. وعلى  تحّطم طاقتك 

ثقتك بذاتك.

7 - تتعّلمي كيفية التعبير عن النف�س بالكالم ولي�س بالبكاء اأو النفعال، ول 
تدعي الم�ساعر ال�سلبّية تتراكم داخلك فتنفجر في وجه اأول من يقول 

كلمة تزعجك.

8 - تتذّكري يا �سديقتي اأن النا�س ب�سكل عام م�سغولة بهمومها. وفي حال 
وّجه لك اأحدهم كلمة قا�سية فاإنه �سين�ساها بعد ب�سع دقائق، بينما اأنت 

ت�ستمرين بتذّكرها والتاأّلم ب�سمت، وحدك.

خطوات
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»اأنا  اأذنها:  في  ال�سابعة  للمّرة  هم�س 

ح��ال،  باأف�سل  واأن���ا  �سعاد،  اب��ن  محمد، 

الحمد هلل«. ابت�سمت له الجدة ال�سبعينّية 

قائلة:  راأ�سه  وم�سحت  عرفته  اأنها  موؤّكدة 

»اهلل ير�سى عليك«.

�ساح خاله قائاًل: »لقد تفاقمت حالتها 

�سوءًا، ولعلها بعد قليل �ست�ساألك، ومن هي 

المجتمعين،  �سحكات  وعلت  ���س��ع��اد؟«. 

ته  فيما اكتفى محمد بالنظر اإلى وجه جدَّ

الجتماعي.  التوا�سل  مالمح  من  الخالي 

»اأرجو  وحين هداأت الأ�سوات قال بحزم: 

وحاجتها  وتتفهموا عمرها،  بها  تعتنوا  اأن 

للرعاية«. التفت اإليه الجميع وكاأنما هالهم 

حّدة تعليقه، لت�سيح به الوالدة: »محمد، 

اأخوالك يهتمون بها وجميعنا نتفهمها، يا 

لما  األمنا وحزننا  واإنما ن�سحك من  بني. 

ي�سيبها«. ابت�سم لها محمد وهو يهّز راأ�سه 

الكامنة  ال��م��خ��اط��ر  ن���درك  جميعنا 

تمنعنا  التي  ال�سلبّية  الم�ساعر  تلك  وراء 

نتمّنى  وتجعلنا  �سوانا  نجاحات  تقّبل  من 

ن�سائح  لكم  �سنقدم  ل��ذل��ك  اإخ��ف��اق��ه��م، 

وكيفّية  الح�سد  مخاطر  اإلى  اأكثر  للتعّرف 

التخّل�س منه:

1 - حين تتمّنى اأن يف�سل من حولك، فّكر 
قلياًل اأن ف�سلهم ل يعني نجاحك اأنت، 

نصائح للتخّلص من الحسد

ة ألزهايمر الجدَّ
جال  فيما  تبريرها  على  موافقته  موؤكدًا 

التي  الوا�سعة  الغرفة  اأرج���اء  في  بنظره 

طالما �سّجت بالأقارب والأحبة. ولطالما 

اأح��وال  متفّقدة  فيها  تجول  جّدته  كانت 

اأّن  الجميع و�ساعيَّة لإ�سعادهم. هو يدرك 

الجميع اليوم ي�سعى لر�ساها، ولكن يوؤلمه 

و�سكواهم  ال�سحي  و�سعها  من  تبّرمهم 

من تكرار اأ�سئلتها البديهّية.

خفّية  ق��وة  ول��ك��ن  للرحيل،  ا���س��ت��اأذن 

اأنامل  ليجد  التفت  مقعده،  اإل��ى  �سدته 

جدته المرتجفة تمنعه من الذهاب: »من 

نحوها  وانخف�س  ابت�سم  ب��ن��ي؟«  ي��ا  اأن��ت 

حوله،  م��ن  يفهمها  ل��م  بعبارات  هام�سًا 

وقالت:  ب��األ��م  راأ�سها  وال��دت��ه  ه��زت  فيما 

و�سفاها، من كان يظن  قلوبنا  »�سّبر اهلل 

بهذه  منها  �سيتمّكن  األزهايمر  مر�س  اأن 

الجّدة  نظرات  اأحد  يلحظ  لم  الطريقة«. 

شباب

96



ذاتك  على  ترّكز  اأن  لك  ينبغي  واأن��ه 

لتتطّور ولي�س على اإخفاق �سواك.

بالح�سد،  ت�سعر  حين  نف�سك  حا�ِسب   -  2
ول  ِل��ذات��ك  تقييمك  في  �سادقًا  وك��ْن 

تبّرر م�ساعرك ال�سلبّية تجاه اأحد.

والغيبة  وال��ح��ق��د  الح�سد  اأّن  ت��اأك��د   -  3
اأوًل  نف�سك  بها  ت��وؤذي  �سلوكيات  كّلها 

واأخيرًا، لأّن من تح�سده يعي�س حياته 

يوميًا  تتاألم  اأنت  بينما  طبيعي  ب�سكل 

المردود  ف��اإن  وبذلك،  حاله.  لح�سن 

عليك  اأ�سا�سي،  ب�سكل  يعود،  ال�سلبي 

اأنت ولي�س على َمن �سواك.

4 - اعمل على ملء وقت فراغك وتطوير 
على  حكرًا  لي�س  فالنجاح  �سخ�سّيتك 

للمتمّيز  بّد  ول  فقط  اأ�سخا�س  ب�سعة 

اأن يظهر للعيان.

5 - قّو عالقتك باهلل وا�ساأله العون.
6 - اأكثر من ال�ستغفار وتوّدد اإلى الآخرين 
تح�سد  اأن  ل��ك  ب��ّد  ول  خ��ي��رًا،  وازرع 

خيرًا.

غاب  فيما  محمد،  رافقت  التي  المّتقدة 

ظّله خلف الباب، مودعًا الأقارب.

نف�سها  الغرفة  كانت  اأيام،  ب�سعة  بعد 

ا�ست�سهاد  خبر  اأتى  لقد  بالمهّنئين،  ت�سّج 

محمد منذ دقائق، والنا�س تتدافع لموا�ساة 

زاوية  في  تجل�س  والدته  هي  ها  العائلة. 

الغرفة تبكي ب�سمت، والأقارب يتوافدون 

مكررين عبارات الفخر، والدعوة لل�سبر. 

الجّدة من مقعدها وبخطًى  وفجاأة قامت 

ابنتها �سعاد، جل�ست  اقتربت نحو  متعّثرة 

قربها و�ساحت بالجميع: »ابنك محمد يا 

�سهادته،  عند  اأذك��ره  اأن  اأخبرني  �سعاد، 

ج��وار اهلل،  اإل��ى  �سيرتحل  اأن��ه  يعرف  كان 

بعينين  الأم  بها  حملقت  محمد«.  حبيبي 

الجدة  نحو  الجميع  وات��ج��ه  جاحظتين 

المزيد.  تخبرهم  اأن  متو�ّسلين  باكين 

وكيفية  قولها  حول  الح�سور  تهام�س  فيما 

اأ�سهر،  منذ  م��رة  لأول  للحقيقة  اإدراك��ه��ا 

ارتمى الخال عند يديها باكيًا: »اأمي، هل 

راحل؟«  اأنه  ذهابه  قبل  محمد  لك  هم�س 

نظرت اإليه الجّدة بهدوء و�ساألته: »من هو 

محمد؟ اأين رحل؟«.
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اإعداد: حوراء مرعي عجمي

على  يوؤّثر  اأن  يمكن  المقلية  والبطاط�س  الهمبرغر  تناول  اأن  �سرًا  لي�س 

اأن يوؤثر �سلبًا  اأي�سًا،  اأنه يمكن،  مقا�س الخ�سر، ولكّن درا�سة جديدة وجدت 

على المخ. فقد وجد الباحثون اأن زيادة تناول مثل هذه الوجبات بين الذين 

تبلغ اأعمارهم 14 عامًا تقريبًا، توؤدي اإلى انخفا�س المهام الإدراكية والعقلية 

لهم في �سن ال� 17.

من  كبيرة  كميات  تناولوا  الذين  الم�ساركين  اأّن  الدرا�سة  اأثبتت  اأي�سا، 

طعام »الوجبات �سريعة التجهيز«، مثل: البطاط�س المقلية، واللحوم الحمراء 

الم�سّنعة والم�سروبات الغازية، قد عانوا من تداعيات �سلبّية اأّثرت على �سرعة 

رّد الفعل والقدرة العقلّية، والنتباه الب�سري، ومهارات التعّلم وقوة الذاكرة.

الفواكه  م��ن  كبيرة  كميات  ت��ن��اول��وا  ال��ذي��ن  الم�ساركين  اأن  حين  ف��ي 

 اأكثر اإيجابية. وقال الباحث 
ّ
والخ�سراوات ذات الأوراق، كان اأداوؤهم الإدراكي

يكون  اأن  يمكن  ذلك  اإّن   Science Network ل�سبكة  نيارادي  اأنيت  الدكتور 

الأوراق،  ذات  الخ�سراوات  في  الدقيقة«  »المغّذيات  محتوى  لزيادة  راجعًا 

والتي تفيد في تعزيز التطور المعرفي.

الوجبات السريعة تجعلك غبياً!

حول العالم
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تراجع حاّسة الشّم
»رسالة تحذيرّية« من اقتراب الموت

اأن  اإل��ى  اأمريكا  من  علماء  اأ���س��ار 

تمييز  على  ال�سن  كبار  قدرة  »تراجع 

ر�سالة  بمثابة  يكون  اأن  يمكن  الروائح 

الموت،  باقتراب  تفيد  لهم  تحذيرية 

ال�سم  حا�سة  فقدان  اأن  اإلى  وخل�سوا 

منجم  ف��ي  ك��ن��اري  طير  وك��اأّن��ه  ُيعتبر 

فحم«.

جامعة  م���ن  ال��ب��اح��ث��ون  واأع���ل���ن 

لوا لهذه  تو�سّ اأّنهم  الأميركية  �سيكاغو 

اآلف  اإجراء اختبار على  النتيجة بعد 

اأن  الممكن  م��ن  اإّن���ه  اإذ  الأ���س��خ��ا���س 

الختبارات  اأحد  ال�سم  اختبار  ي�سبح 

الإ�سابة  ع��ن  الك�سف  ف��ي  المعتمدة 

بمر�س ع�سال«.

نانيانغ  جامعة  م��ن  ب��اح��ث��ون  ��ل  ت��و���سّ

ال�سينية للتكنولوجيا اإلى تطوير بطاريات 

في  بالمئة   70 بن�سبة  ت�سحن  اأن  يمكنها 

دقيقتين، كما اأنها تدوم لمدة اأطول ع�سر 

مرات من بطاريات ليثيوم اأيون الحالية.

ويتراوح متو�سط عمر بطارّيات ليثيوم 

الذكية،  الهواتف  في  الم�ستخدمة  اأي��ون، 

وال�سيارات الكهربائية، وكذلك الحوا�سب 

اللوحّية، بين عامين وثالثة اأعوام تقريبًا 

حيث  الطبيعي،  ال�ستخدام  ظ��روف  في 

ت�ستمر حتى 500 دورة �سحن، ت�ستغرق كّل 

بطارية تشحن في دقيقتين وتدوم 20 عاماً!

منها �ساعتين.

فيتم  الجديدة،  التقنّية  هذه  في  اأم��ا 

�سالب  كقطب  فيها  الغرافيت  ا�ستبدال 

بمادة هالمية وهي ثاني اأك�سيد التيتانيوم، 

ما يجعلها تدوم لمدة 20 عامًا.
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مظلة غير مرئية لتفادي المطر..

افتتاح أول حديقة للميكروبات 
والبكتيريا في العالم

حديقة  اأك��ب��ر  ه��ول��ن��دا  ف��ي  افتتحت 

للميكروبات  ال��ع��ال��م  ف��ي  �سة  متخ�سّ

بعد  يورو،  10 ماليين  بتكلفة  والبكتيريا، 

التنفيذ و�سراء الميكروبات  12 عامًا من 
والبكتيريا من كل اأنحاء العالم.

في  ر�سمي  مقّر  اأكبر  الحديقة  وتعّد 

بكاّفة  الميكروبات  في  �س  متخ�سّ العالم 

اأجهزة دقيقة لمعرفة  اأنواعها. وتم و�سع 

اإل��ى  تت�سلل  وك��ي��ف  تتكاثر  كيف  ال��زائ��ر 

في  �س  متخ�سّ ق�سم  يوجد  كما  الج�سد. 

الأبحاث الحديثة لالأجيال المقبلة، والتي 

تلعب دورًا في تعزيز اأ�سا�سات الإن�ساءات 

واإن����ت����اج ال��ك��ه��رب��اء واأي�������س���ًا م��ك��اف��ح��ة 

ال�سرطان.

»غير  مظّلة  �سينيّون  ابتكر م�سّممون 

خالل  المطر  تفادي  على  ق��ادرة  مرئية« 

�سقوطه بغزارة، بعد �سنوات من محاولت 

التقليدية  المظالت  عيوب  على  التغلب 

التي تتعر�س للك�سر والتلف.

��َف��ْت  ال��م��ظ��ل��ة ال���ج���دي���دة، ال��ت��ي ُو���سِ

عبارة عن جهاز محمول  ثورّية«،  ب�»مظّلة 

باليد يتراوح طوله بين 30 و50 �سم ووزنه 

على  ويعتمد  غرامًا،   850 اإل��ى   800 بين 

قّوة دفع الهواء منه في اتجاهات متعّددة 

توجيه  لإع���ادة  ه��وائ��ّي��ة،  كمروحة  ويعمل 

يحمل  الذي  ال�سخ�س  عن  بعيدًا  المطر، 

المظّلة الخفّية ب�سكل عمودي. وتعمل هذه 

المظّلة على البطارية، ومّدتها 30 دقيقة.

حول العالم

100



تعر�س  اأن  بعد  بريطاني،  �ساب  تحّول 

اإل���ى ���س��رب��ة ع��ل��ى راأ����س���ه، اإل���ى ع��ال��م في 

�سيئًا  يفقه  ل  ك��ان  اأن  بعد  الريا�سيات، 

بالأبله  نف�سه  بادجيت  وي�سف جون  فيها. 

الذي ت�سرب من الكلية قبل الحادثة، غير 

اأّن م�سار حياة جون تغير كليًا بعد اأن تلقى 

�سربة على راأ�سه اكت�سب بف�سلها مهارات 

عالية في الهند�سة الفراغّية، واأ�سبح قادرًا 

على ر�سم اأعقد الأ�سكال والنماذج بح�سب 

�سحيفة دايلي تليغراف البريطانية. 

ا�ستطاع  التي  الر�سوم  اأعقد  بين  ومن 

ب��ادج��ي��ت اإت��ق��ان��ه��ا ن���م���اذج ل��م��ا ي��ع��رف 

دقيقة  هند�سية  اأ�سكال  وهي  بالفراكتالز، 

الجزيئي  ال��ت��رك��ي��ب  ت�سف 

الكون،  عليه  يحتوي  ما  لكل 

هاوكينغ  لإ���س��ع��اع  ون���م���وذج 

الأ�سود  الثقب  عن  ال�سادر 

اأ�سهر   9 عليه  العمل  وتطلب 

كاملة.

على  ال��ع��ل��م��اء  وي��ط��ل��ق 

لحالة  الم�سابهة  ال��ح��الت 

ضربة رأس ُتحّول شاّباً إلى عالم رياضيات
الموهوب«.  ال�سخ�س  »متالزمة  بادجيت 

وي�سير الخبراء اإلى اأن هناك 40 �سخ�سًا 

فقط في العالم �سبق واأ�سيبوا بها. ويتميز 

لمتالزمة  ت��ع��ر���س��وا  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���س 

العلماء  ب��اق��ي  ع��ن  ال��م��وه��وب  ال�سخ�س 

ال��م��ه��ارات  ه���ذه  باكت�ساب  وال��م��ب��دع��ي��ن 

تن�سط  الدماغ  على  ل�سربة  التعر�س  بعد 

النواحي  عن  م�سوؤولة  فيه  معينة  منطقة 

الإبداعية، في حين اأن العلماء المعروفين 

وفي  ال�سغر.  منذ  المواهب  هذه  يمتلكون 

بادجيت،  لحالة  م�سابهة  �سابقة  ح��الت 

اكت�سبت �سيدة بريطانية تدعى بيت تايلور 

�سقطت  اأن  بعد  الر�سم  في  مميزة  موهبة 

راأ�سها  وارت��ط��م  ال���درج  ع��ن 

ب���الأر����س، ك��م��ا ت��ح��ول رج��ل 

اأماتو  ديريك  يدعى  اأمريكي 

اإلى عازف ماهر على البيانو 

راأ���س��ه بحافة  ارت��ط��ام  اإث���ر 

لم  اأن��ه  من  بالرغم  الم�سبح 

ي�سبق له العزف من قبل على 

اأية اآلة مو�سيقية.

أدوية السعال »إهدار للمال« 

عالج  اأدوي��ة  اأن  بريطانيون  اأطباء  اأعلن 

للمال«،  »م�سيعة  مجّرد  اإّل  هي  ما  ال�سعال 

العالج  فعالّية هو  والأكثر  منها  الأف�سل  واأّن 

اأعلن  والليمون.  الع�سل  التقليدي:  المنزلي 

هذه النتائج اأطباء عموم، رائدون من منظمة 

حيث   ،NHS البريطانّية  الوطنّية  ال�سحة 

اأكدوا عدم جدوى الأدوية الم�ستخدمة لعالج 

التقليدّية  العالجات  اأن  واأو�سحوا  ال�سعال، 

بالليمون اأو الع�سل توؤدي نتائج اأف�سل.

وتكلف اأدوية ال�سعال عادة ما بين 5 اإلى 

8 دولرات للقارورة ال�سغيرة، وتعتبر جزءًا 
الأكثر  العالمّية  ال�سحّية  الرعاية  اأدوية  من 

مليارات  مبيعاتها  قيمة  تبلغ  والتي  مبيعًا، 

الدولرات �سنويًا.

101

م
 2

01
4 

ل
و

لأ
 ا

ن
و

ن
كا

/
 2

79
د 

د
ع
ل
ا



�سح اأم خطاأ؟

اأ - كثير من الإعالم في هذه المرحلة يتحرك ب�سكل يجعل النا�س تعي�س القلق والخوف على الم�سير.

ب - اإّن علم الغيب علٌم واحٌد، ل يّطلع عليه اإّل اهلل، ل بعلم ول بتعليم.

ج - التنجيم هو الإخبار على نحو الحتمال عن حوادث الكون التي �ستح�سل في الم�ستقبل.

امالأ الفراغ:

اأ - قال الر�سول P: »النا�س نيام فاإذا ماتوا انتبهوا« وفي ذلك اإ�سارة اإلى اأن ........... كالنائم.

ب - عن الإمام اأبي عبد اهلل Q: » ........... القائم ولي�س لأحد في عنقه عهد ول عقد ول بيعة«.

ج - لقد ُعّد ........... في القراآن الكريم لزمًا لالأنبياء الإلهيين العظام.

من القائل؟

اأ - »لو اأن المحبين كان بع�سهم لبع�س ظهيرًا واأرادوا اأن يتفّوهوا بكلمة )ل اإله اإّل اهلل( مّرة واحدة 

بمثل ما كان يقولها اأمير الموؤمنين Q لما ا�ستطاعوا«.

ب - »األي�س من الواجب اأن يطالب �سخ�س ما بكرامته بعد اأن اعُتدي على اأر�سه؟«.

ج - »اأر�سى بجوار اهلل ول اأريد اأن اأ�ستجير بغيره«.

�سّحح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد:

اأ - الذين يبادرون اإلى فعل الخير في كل الحالت، تمّيزهم �سفة اأخرى اأنهم يخ�سون اهلل دائمًا.

ب - »يا نف�س، قليل تحمد مغّبته، خير من كثير تنفع عاقبته«.

ج - يرّكز معظم المتنّبئين على م�ساألة الحد�س كم�سدر لتوّقعاتهم.

من/ما هو؟

اأ - لم يكن من الأ�سخا�س الذين يغلب عليهم الحزن والياأ�س؛ فهو يتعامل مع مطلق ما يحدث معه بكلمة 

»الخير في ما وقع«.

واأخذ  الن�ساط  ل�ستعادة  يكفي  البرتقال  اأو  الليمونا�سة  من  بكوٍب  منه  قر�س  اأخذ  ا�ستبدال  اإن   - ب 

فائدة اأكبر.

ج - اإّن َفراغه من اهلل تعالى يجعل الإن�سان من�سّدًا اإلى الأوهام، وال�ساللت، والخرافات، والأ�ساطير، 

واإن لم يمالأه اهلل مالأه غيره.

أسئلة مسابقة العدد 279
1

2

3

4

5

اأ�سئلة الم�سابقة ُيعتمد في الإجابة عنها على ما ورد في العدد الحالي. ٭ 

ُينتخب الفائزون �سهريًا بالقرعة من بين الذين يجيبون اإجابات �سحيحة عن كل اأ�سئلة  ٭ 

الم�سابقة وتكون الجوائز على ال�سكل الآتي:

الثاني: مئة األف ليرة لبنانية الأول: مئة وخم�سون األف ليرة لبنانية 

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

يعتبر  بالقرعة،  اإجابات �سحيحة ولم يوفق  اثني ع�سر عددًا ويقّدم  ي�سارك في  كل من  ٭ 

فائزًا بالجائزة ال�سنوية.

ُيعلن عن الأ�سماء الفائزة بالم�سابقة ال�سهرية في العدد مئتين وواحد وثمانين ال�سادر  ٭ 

في الأول من �سهر �سباط 2015م بم�سيئة اهلل.

مسابقة
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في اأّي مو�سوع وردت الجملة الآتية:

»اإذا اأعطتك الحياة الحام�س، فا�سنع منه الليمونا�سة«.

معالجة   - تربوّية  طرق  تقت�سي:  معالجته  حديث،  اإدمان  وهو  الع�سر«  بـ»مر�س  ُيعرف 

الأ�سباب - ملء الفراغ النف�سي. ما هو؟

اأيهما �سحيح:

اأ- �سادق على الأمر

ب- �سّدق على الأمر

)اإذا اأردنا القول اإّنه »اأقّره«(.

الختبارات  اأحد  العلماء،  وبح�سب  ت�سبح،  اأن  الممكن  من  الخم�سة  الحوا�س  من  حا�سة 

المعتمدة في الك�سف عن مر�س ُع�سال. اأّي الحوا�س هي؟

ما ا�سم العلم الذي ل يعلمه اإّل اهلل اأو بع�س عباده من الأنبياء والمر�سلين والمالئكة؟

6

7

8

9

10

الجائزة الأولى:منى طالل محمود. 150000 ل.ل.

الجائزة الثانية:  فاطمة عبا�س فقيه. 100000 ل.ل.

8 جوائز، قيمة كل منها 50000 ل.ل. لكل من:

خ�سر محمد قا�سم* 

زينب ح�سن عمار* 

ب�سام ح�سين عجمي* 

ليلى علي ر�سا* 

ن�سرين محمود حرب* 

زهير محمد �سغير* 

محمد ح�سين يو�سف �سرور* 

ح�سين ح�سن طحيني* 

أسماء الفائزين في قرعة مسابقة العدد 277

ل من كانون الثاني  2015م اآخر مهلة ل�ستالم اأجوبة الم�سابقة: الأوَّ

من  اإلى حرمانها  يوؤدي  ما  القرعة  �سحب  بعد  المجلة  اإلى  الق�سائم  من  العديد  ي�سل  ٭ 

ال�ستراك بال�سحب لذا يرجى الإلتزام بالمهلة المحددة اأعاله.

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

الثقافية  الإ�سالمية  المعارف  جمعية  معر�س  اإلى  اأو  المعمورة  الثقافية-  الإ�سالمية 

-النبطية- مقابل مركز اإمداد الإمام الخميني}.

كل ق�سيمة ل تحتوي على ال�سم الثالثي ومكان ورقم ال�سجل تعتبر لغية. ٭ 

يحذف ال�سم المتكّرر في ق�سائم ال�ستراك. ٭ 

ل ُت�سلهّم الجائزة اإلهّ مع اإرفاق هوية �ساحبها اأو �سورة عنها. ٭ 

مهلة ا�ستالم الجائزة ثالثة اأ�سهر من تاريخ اإعالنها في المجلة، واإلهّ فتعتبر ملغاة. ٭ 
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( ا�ست�سهد دفاعًا عن المقد�سات بتاريخ 2014/09/25.. (

الهوام�س

واأحمل �سالمًا وع�سقًا من محوِر من محاور 

الجهاد في الجنوب، من عيثا ال�سعب التي 

اأحببَت تاللها ووديانها، وترابها و�سبابها، 

يونين  اإلى  واأحبوك،  فيها  النا�س  اأحببَت 

البقاع التي ت�ستند اإلى الجبال التي اأنجبت 

واح��دًا  فكان  �سهداء،  عظماء  مجاهدين 

منهم، خ�سر توفيق كنعان- الأخ �ساجد -، 

الذي كان �سرًا ملكوتيًا بيننا: كان �سغيرًا 

في عمره، كبيرًا في وعيه، فقيرًا في ماله، 

قويًا  اأنانيته،  في  �سعيفًا  نف�سه،  في  غنيًا 

المادية في  في اهلل. لم ت�سمح له ظروفه 

�سريعًا  لكنه  العالية،  ال�سهادات  تح�سيل 

اجتاز مراتَب الأخالِق، والر�سا والقناعة 

وغ��ن��ى ال��ن��ف�����س، ح��ت��ى ح���از م��ن م��رات��ِب 

ها واأ�سماها،  و�سهاداِت الدنيا والآخرة اأبرَّ

ف�سار �سهيدًا.

وجَهُه  َم  يمَّ الذي  ال�سهيد  اأيها  لك  طوبى 

تلقاء م��ح��وِر م��ن م��ح��اور ك��رب��الء. ق��ادُه 

اإيماٌن، وعقيدٌة وغيرٌة، وب�سيرٌة �سمَع بها 

حبيب  ويا  حر،  يا   :Q الح�سين  ن��داء 

بن مظاهر، يا علي الأكبر، ويا اأبا الف�سل 

قوموا وادفعوا عن حرم ر�سول اهلل. فقام 

ركعتي  �سّلى   ،
َ
ت��و���س��اأ الفجر،  اأذان  قبل 

طفلته،  راأ���س  على  م�سَح  اهلل،  من  القرب 

تاركًا  راح��ل��ت��ه،  وامتطى  حيازيمه،  �سدَّ 

 Q قربانًا من دعاء نبي اهلل اإبراهيم

اإني تركُت من ذريتي بواٍد غير ذي  )ربنا 

م�سى  هكذا  المحرم(.  بيتك  عند  زرٍع 

�سحراء  في  عائلَته  تاركًا  �سهيدًا،  اأخونا 

الحياة.

عندما  ال�سهيد،  طفلة  ي��ا  ع��زي��زت��ه،  ي��ا 

خزانته،  افتحي  غرفته،  ادخلي  تكبرين، 

فكم ا�ستودع لِك حبًا واأماًل واأ�سواقًا، و�سرًا 

من اأ�سرار رقية والح�سين.

هنيئًا لك يا من اخت�سرَت كل الم�سافات، 

نحن بحاجٍة لأن تترحَم علينا من عليائك 

َك اأن يختم لنا بخير، ويلحقنا  فادُع لنا ربَّ

وح�ُسَن  وال�سالحون،  ال�سهداُء  اأيها  بكم 

اأولئك رفيقًا.  رحمك اهلل.

اأبو م�سطفى عيثا

إلى الشهيد المجاهد خضر توفيق كنعان )ساجد()*(
بأقالمكم
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لعينيك حمزة

( ا�ست�سهد دفاعًا عن المقد�سات بتاريخ 2014/10/5.. (

الهوام�س

مهداة إلى الشهيد حمزة منير عاقصة)*(

يا دنيا الأحزان الب�سي 

ال�سواد

اأغ���رم���ن���ا ب��ال�����س��ه��ادة 

وع�سقنا الآهات

م����ن اأخ���ي���ن���ا ح��م��زة 

تعّلمنا العناد

اك��ت�����س��ب��ن��ا الأل����ح����ان 

عزفنا �سوت طائر ل يجيد 

ال��ك��الم واب��ت��ع��دن��ا ���س��وي��ًا 

حيث الريعان

مطر  كحبات  اجتمعنا 

وت�سّتتنا  الخيرات  تمطر 

نحن في اأر�س لبنان...

ه��و ف��ي اأر����س كربالء 

غاب

معّلقات  �سوره  وبقيت 

ومجروحات القلب باكيات

ن��ن��ادي��ك ي��ا ح��م��زة يا 

لنا  كنت  الأع����ادي  ق��اه��ر 

ذخ����رًا وب��ه��ج��ة وع��ري�����س��ًا 

وناديناه  وتوجناه  زففناه 

كربالء..

حمزة  طلبت  ك��رب��الء 

فلبى النداء..

اأ�������س������د ه�����اج�����ر م��ع 

ال�سهداء

ت������رّب������ى ع����ل����ى ن��ه��ج 

الح�سين �ساخبًا كال�ستاء

طفولته  وت���رع���رع���ت 

نجمًا بين الأعزاء

الحوراء  زينب  يفديِك 

بدمه

عزيزًا  ال��ت��راب  ليحيا 

وي��خ��ّل��د ح��م��زة ف��ي جنان 

الرحمن

ورود  ل���ح���ده  غ���ّط���ت 

ت��ط��ه��رت ب��ال��دم��ع الأب����ي 

�سهيد  ال��ط��ف��ول��ة  ���س��دي��ق 

ال�سباب.

اأّم��������اه ع���ّط���ري���ه اإن����ه 

ل�سهيد عري�س

وّدعناه بليل العيد

ل��ن��ا ح��م��زة اأن  وع����ّز 

نحيي لعينيك العيد.

اإ�سراء علي عاق�سة
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وصعٌب بأْن توَلَد الُمْعِجزاُت
لأْجِل يديْك

زَرْعنا ال�ّسماْء

ُحقوَل ِدماْء

ْرَخِتها كْربالْء تظلُّ ِب�سَ

واأْحلى اّدعاْء

يكون لدينا اإذا نْحُن ُقْلنا:

ِفداَك ِفداْك

ياْء ُلماِت �سِ اأيا جاِعَل الظُّ

��ٍر  ُع��ي��وُن��َك ت��ْح��ك��ي ِب��َن�����سْ

َجديْد

َرفاْء �سياأتي على ِهَمِم ال�سُّ

ُمجاِهدنا

�سيْن�ِسُجنا من جديْد

خورًا اأماَم الِعدا �سُ

و�سماْء

اأحالِمنا  َجْعِل  اإل��ى  ونْحُن 

حقيقة

�سنْم�سي وراْك

ون��ْب��ق��ى ُن����ن����ادي: وُرْغ�����َم 

عيِق وُرْغَم البغاْء النَّ

��ب��اِح وب��ع�����ُس  و����س���وُت ال��نُّ

الُمواْء،

ِفداَك ِفداْك

اإلى اأْن يحيَن ُبلوَغ اللِّقاْء

وط��وُع  ِف�����داْك...  �سنْبقى 

يديْك

ْدٌق فوْعُدَك �سِ

و�سوُتَك بْرٌق

على الأْدِعياْء

اأيا هامًة مْن هواها الهواْء

ومْهما  هواها  ه��واء  هوانا 

هوانا ِب�سوِد العماَمِة يْحيا

���س��ن��ْن�����س��ى ت����َل����وَُّث ب��ع�����سِ 

عاِة الدُّ

ون���ْن�������س���ى ك����الم����ًا ك��ث��ي��ر 

الغباْء...

ِمَن الأْغِبياْء

ون��ْح��ُن  ونْم�سي  ونْم�سي 

نقوْل:

�ستْبقى لنا اآِخَر الأْنِبياْء

اأ�سد الزين

إهداء إلى سّيد المقاومة )حفظه اهلل(

َكُكحِل العيِن ي�سوُغ البدُر في مقلتيِه، 

اُه، واأحرُف ّقُق الفجُر ِمْن درِّ محيَّ وي�َسّ

هذا  في  تنت�سُر  ا�سمه  اأح���رِف  من  ال��ن��وِر 

الأديِم 

عط�ِس  م��ن  القلُب  يميُل  ال��ح��قِّ  ِل��َح��واريِّ 

الجفاِء 

هُد اإلى اأمِل اللقاِء به ذاَك الذي  ُم ال�سُّ ويخيِّ

دعاُه خاَتُم الأنبياِء: »عليٌّ يُد اهلل«

كيمِة والن�ساِر هو ِح�سُن ال�سَّ

وكالُمُه عزُّ افتخاِر؛

اأيُّ هوًى هذا الّذي َعَجزُت عن كنهِه، 

ككحل العين
ِه، حيراَن  لُت و�سِرُت رهين �سرِّ ُكبِّ

في ُفلِكِه، اأ�سيُع في ثراه!

يا اأ�سَد اهلل ! ُجعلُت فداَك ولعنُت قاِتَلَك 

، مراٍت تِكلُّ بها الأل�ُسُن ول ُتعدُّ

فذاَك ابُن ملجَم ماأواُه لظى وفي تباِب،

ظنُُّه اأن ُيطفِئ اللُّجَج في اأْكواِرها

وهو مح�سوٌد اإلى الفناِء،

�سفِوها  وت��ك��دي��ِر  نف�سِه  ق��ت��َل  م�ستعجٌل 

وترنيِق عي�سها

عيِر اإلى اليوِم الع�سيِر.  في َفْدَفِد ال�سَّ

نور اأحمد طلي�ض

بأقالمكم
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ة شهيد َزفَّ
واأوراق�����ا وردًا  ال���ن���دى..  ��ا  ف��ح��يَّ وا  ُم���ق���لَّ���دي���َن ن����ج����وَم ال���ل���ي���ِل اأط����واق����ام����رُّ

ُم�����ه�����ُج الأق������م������اِر ع����اب����رٌة
ْ
ل���م���وع���ِد ال���ح���بِّ اأ�����س����داف����ًا واأط���ب���اق���اك����اأّن����ه����م 

وان�ساقام��ن ه��ا ه��ن��ا ع��ب��روا ال��ت��اري��َخ اأر���س��ف��ًة ال��راأ���َس  ف��اأح��ن��ى  ال��خ��ل��وِد  اإل���ى 

ع��ل��ى خ���ي���وِل ال�����س��م��ا اأه�����الً وُع�����س��اق��ام��ن ه��ا هنا رِك��ب��وا ال��ت��اري��َخ وان��ت��ظ��روا

مالعُبهْم الدنيا  على  ك��ان��ْت  ال���ن���ج���َم اأف�����ع�����اًل واأخ����الق����اب��الأم�����سِ 
ُ
ُت�������س���اي���ر 

�ِسدرَتهْم ال��زه��راُء  ك��ان��ِت  ق��وا  ���س��رَّ ال��ن��وري��نِ.. رق��راق��ااإْن  ك���اَن ذو  ب��وا  اأو غ��رَّ

روح��������ًا وع����ق����اًل واأوط������������ارًا واآف����اق����اف���ك���لُّ���ه���ْم ث���������ورٌة ل���ل���ح���قِّ ����س���اع���دٌة

اِت اأح�����م�����اًل واأو����س���اق���اواآخ��������ُر ال����ه����مِّ ُدن���ي���ان���ا ب���م���ا ح��م��ل��ْت م����ن ال����م����ل����ذَّ

اأه�������ُل ال���ب���ي���ِت ج��ب��َه��ت��ُه
َ
���م  �ساقاف���َم���ْن ت���و����سَّ اأو  ال��رزُق  فا�َس  ب��الأر���سِ 

ُ
ي�سيق 

ن��ت��اب��ع��ُه اأْن  ع��ل��ي��ن��ا  ال�����س��ه��ي��ِد  فاقاح�����قُّ  اأو  ع����دْن  ف��ي  اأو  ب��ال��ن��ج��مِ  اأح����طَّ 

ا�ستاقام����ا ن���ال���ه���ا ع������زًة ل����و ل����م ي���ك���ْن رج����اًل م��ا  ف���وَق  و�سيئًا  ومعنى  ا���س��م��ًا 

ي���ع���رُف���ه اهلل  ك�����ت�����اُب  ح������قٍّ  اأع��الق��ا����س���ه���ي���ُد  ال���رح���م���ِن  ����س���ورةِ  م���ن  اأولُه 

ت��ج��م��ع��ُه اهلل  ك����ف����وُف  ال�����س��ه��ي��ِد  ِمهراقادُم  الأر���سِ  في  يرتمي  اأْن  قبلِ  من 

ي����ق����راأُه اهلل  ك����ت����اُب  ال�����س��ه��ي��د  اق����ادُم  ذوَّ الأرواِح  ع���ال���ِم  ف���ي  ك���ان  َم����ْن 

ل����ُه ت����ح����وِّ ن������ورٍ  اإل�������ى  ال�������س���ه���ي���د 
ُ
������ْت ل���ه راق���ادم  اأي������دي ال�����س��م��اِء َم�����ْن رقَّ

معارِفنا م��ن  اأ���س��م��ى  ال�����س��ه��ادِة  ذاقمعنى  اّل��������ذي  اإّل  ي���ع���رُف���ه���ا  ول���ي�������سَ 

ُمن�سرحًا ال����ربِّ  م��ل��ك��وِت  ف��ي  ك���ان  ��ْن ب��ح��بِّ ال��م��وِت اأع��م��اق��ام��ا  َم���ْن ل��م ي��وطِّ

���س��وى ال�����س��ه��ادِة ُت��ب��ق��ي َم���ْن ل��ه��ا طاقاه����ي ال���ح���ي���اُة وك������لُّ ال���ن���ا����سِ ف��ان��ي��ٌة

��ت��ه��ا ��اق��ام����رات����ٌب ت�����س��ت��ق��ي الأح���������راُر ج��نَّ ق���د ح����لَّ ذروَت����ه����ا َم�����ْن ك����ان ���س��بَّ

��ه��ا ف��ي رْك���ِب َم���ْن ربحوا ����س���ه���ادُة ال����ي����وم ت��ث��ب��ي��ت��ًا واإح���ق���اق���ااأج���لُّ ف��ردو���سِ

اق���ي���َن اأك��ُت��ب��ه��ا اإ���س��ف��اق��ام���ن ن����ورِ م���ع���رَف���ةِ ال���رَّ  
َ
اهلل واأرج�������و  ع����زٍّ  ُح�������روَف 

واآم���اق���اف�������اإْن وف����ي����ُت ف���ه���ذا ُج������لُّ م��ط��ل��ب��ت��ي دم���ع���ًا  ���رُت  ق�������سَّ اإْن  وال���ع���ف���َو 

ق������راأُت ع���ن م��ن��زلِ ال���ف���ادي���َن اأوراق�����ااأردُت�����ه�����ا زّف������ًة ح�����وَل ال�����س��ه��ي��دِ ِل��م��ا

ح�سن علي المرعي

( األقيت بمنا�سبة تكريم ذوي ال�سهداء. (

الهوام�س
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)sudoku( س�����ودوك�و
مكّونة  ال�سبكة  هذه  اللعبة:  �سروط 

كبير  مربع  وك��ل  كبيرة  مربعات   9 م��ن 

مق�ّسم اإلى 9 خانات �سغيرة. من �سروط 

9 �سمن  اإلى   1 الأرق��ام من  اللعبة و�سع 

كل  في  الرقم  يتكرر  ل  بحيث  الخانات 

مربع كبير وفي كل خط اأفقي اأو عامودي.

5 4 3 1
7 6

9
1 7 2

7 3
2 5 9 6

3 5 8
6 5 1 9

كيف؟
كيف يطيعك طفلك دون اأن توجهي له اأمرًا؟

اإذا كنِت تطلبين منه اأن يختار ماذا ياأكل اأو بماذا يلعب، وهو يرف�س دائمًا، حاولي اأن 

تح�سري اختياره بين حّلين منا�سبين فقط. �سوف يكون م�سرورًا عندما يجد اأن القرار 

يعود اإليه. ا�ساأليه مثاًل: »اأي لعبة �ست�سعها الآن في عربتك، الّدب اأم الأرنب؟«.

)كتاب تربية الطفل، �س138، رقم 696(

َمْن هو؟
اأول  الفراهيدي )موؤلف  اأحمد  الخليل بن 

 -  718 170ه�/   -  100( ع��رب��ي(   معجم 

786م(. هو اأبو عبد الرحمن الخليل بن اأحمد 
بن عمرو بن تميم الفراهيدي الب�سري، عربي 

اأْزد ُعمان. لغوي ومعجمي ومبتكر  الأ�سل من 

علم الَعرو�س، وا�ستهر ب�ساحب كتاب العين، 

وهو اأول معجم عربي تّم تاأليفه.

ن�ساأ الخليل بالب�سرة وترّبى فيها، وكان مولعًا بالدر�س والبحث. واأخذ عنه الأ�سمعي 

ر بن �ُسَمْيل. وهو اأ�ستاذ �سيبويه، الذي تعود له كل الحكايات والمرويات المذكورة  والن�سّ

اأن يذكر قائله« فهو  اأو »قال من غير  اإليه بكلمة »�ساألته«،  في كتاب �سيبويه الذي ي�سير 

يعني الخليل.

وهو مبتكر علم العرو�س ح�سرًا، حيث اهتدى اإلى اأوزان الأ�سعار وبحورها عبر تتبع 

نعها في �سوق النحا�س. اأثرى المكتبة  الإيقاع الناتج عن َطرق الأواني النحا�سية حين �سُ

العربية بموؤلفاته، منها: كتاب العين؛ كتاب الّنغم؛ كتاب العرو�س؛ كتاب ال�سواهد.

الواحة
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لماذا ُسّمي البيت العتيق؟
عن الإمام اأبي عبد اهلل Q اأّنه قال: »اإّن اهلل عزَّ وجّل اأغرق الأر�س كلها يوم نوح 

عد اإلى ال�سماء؟ فقال:  �سَ
َ
اإّل البيت ف�ُسّمي يومئٍذ »العتيق« لأنه اأعتق من الغرق. فقلت له: اأ

ل لم ي�سل اإليه الماء، وُرفع عنه«.

أحجية
اأوعية الكعك

ثالثة اأوعية من الكعك تحمل ثالث بطاقات تعريف، وقد ح�سل خطاأ في كل الأوعية 

روؤية  يمكنك  ل  ُمغلفة  والأوع��ي��ة  المنا�سب.  الوعاء  على  المنا�سبة  البطاقة  و�سع  عند 

المحتويات من خاللها. عليك اأن تاأخذ قطعة حلوى واحدة من وعاء واحد فقط، ثم تعيد 

توزيع البطاقات لت�سبح مطابقًة لمحتويات الأوعية الثالثة. اأي وعاء �ستفتح وعاء كعك 

ال�سوكول؟ وعاء كعك البندق؟ اأم وعاء كعك ال�سوكول بالبندق؟

يتدّبرون
ا َيْدُعوَنِني اإَِلْيِه} )يو�سف: 33(. ْجُن اأََحبُّ اإَِليَّ ِممَّ {َقاَل َربِّ ال�سِّ

مده�س: تف�سيل ال�سجن على ال�سهوات..!!

وحده القلب يملك لهذا الحب تف�سيرًا:

حين تم�سي وح�سة ال�سجن ووحدته و�ساًل بالمع�سوق.. وتحريرًا من اأ�سِر ال�سهوات.. 

ي�سبح الورود اإليه منتهى الحب.

صورة وتعليق

ال�����س�����ام ع��ل��ى 
الطفل المذبوح من 
الوريد إلى  الوريد 
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12345678910

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

الكلمات المتقاطعة

اأفقيًا:

ال�ساحات. 1

ال�����س��ج��ر . 2 م���ن  اأداة   - ج���اري���ة  ك��ث��ي��رة  م���ي���اه 

لتنظيف الأ�سنان

تدريب - عاتبت. 3

�سوت مرتفع - جالء وانك�ساف الأمر . 4

انتماء - يحترم. 5

مال اإلى فالن . 6

اقتراب - جبل نار. 7

عالج �سد ال�سموم - القطهّ. 8

ن�سَي وغفل عن - الخيهّال. 9

و�سى - ارتفعتم. 10

عموديًا:

ع القوانين. 1 دار حول نف�سه - ت�سرهّ

من الفواكه - عملة عربية. 2

دولة عربية. 3

يتبع - �سحذوا ال�سكين. 4

بكاء على الميت - نطق وتكلم. 5

�سائلة في الج�سد - غيم منخف�ض - . 6 مادة 

للتمني

ين�سى - من الحيوانات. 7

جهات - قول. 8

والدة - درر. 9

ر. 10 يتمهّ - ن�سوهّ
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حل الكلمات المتقاطعة ال�سادرة في العدد 278

من يرغب من الإخوة القراء بالم�ساركة في �سحب قرعة الم�سابقة؛ 

فلي�ستعلم عن التاريخ من مركز المجلة.

Sudoku ح����ل شب��ك�ة
الصادرة في العدد 278

1 3 2 4 5 6 7 9 8

4 5 7 8 3 9 1 6 2

6 8 9 1 2 7 4 5 3

2 6 1 3 4 5 9 8 7

3 7 5 9 6 8 2 1 4

9 4 8 2 7 1 5 3 6

5 9 3 7 8 2 6 4 1

7 1 4 6 9 3 8 2 5

8 2 6 5 1 4 3 7 9

وع���اء؛  اأي  اخ��ت��ي��ار  يمكنك  ال���ج���واب: 

ال�سنفين  اأح���د  على  �ستح�سل  ���ك  لأنهّ

الآخرين، فقم بت�سحيح البطاقة اأوًل 

على ال��وع��اء ال���ذي اخ��ت��رت��ه، ث��م اأب��دل 

البطاقتين على الوعاءين الآخرين.

اأجوبة م�سابقة العدد 277

12345678910
بلح�سلبارط1

طايمداموب2

ا�سنينا�سمر3

طفتكفااي4

ايكةينانا5

غاربحي6

نانحاوحا�س7

ع�سوالاجم8

انلعلابن9

لهةن�سوبلا10

1 -�سح اأم خطاأ؟
اأ -�سح

ب -�سح

ج -خطاأ

2 -امالأ الفراغ:
اأ -الإخوان

ب -المقاومة

ج -ال�سالة

3 -َمن القائل؟
اأ -الإمام الخامنئي{

ب -ال�سهيد الحاج اأبو عبا�ض

Qج -الإمام ال�سادق

ح الخطاأ ح�سبما ورد في العدد: 4 -�سحهّ
اأ -ر�سالة الغفران

ب - الق�س�ض

ج - مع العقل

5 -من المق�سود؟
اأ -الليفة

ب -العبا�ض بن عبد المطلب

ج -الكافر

6 -التعبئة �سجرة جذورها عا�سورائية
7 - �سوء

8 - الُعْجب
9 - في المزدلفة

10 - ال�سديق
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حين يحضر جاللها

اأ�سره  الذي  الحر�س،  قائد  جهود  رغم  العودة  طريق  ت�سُهل  لم 

اأمام طغيان  والنك�سار،  الثكل  ال�سيدة و�سموخها في موقف  تلك  جالل 

في  الأ���س��واك  م��روج  بنثر  عزيمتها  ك�سر  م��ح��اوًل  وك��ي��ده،  الطاغوت  ذل��ك 

باأقل  وجهه  ماء  على  يحافظ  اأن  حاول  جاللها،  اأم��ام  ف�سل  وعندما  طريقها... 

اإلى  وعائلتها  جاللها  يرافق  باأن  الحر�س  قائد  م�س�س-  –على  فاأو�سى  الخ�سائر، 

موطنهم، واأن يو�سلهم �سالمين.

لم تكن و�سية الطاغية �سبب �سلوك قائد الحر�س التخفيف عن قافلة المثكالت، فقد 

كان خِجاًل طوال الطريق، يدور حول القافلة بنف�سه ويراقب اأطفالها. كان حري�سًا على 

�سالمة القلوب الك�سيرة، ومنع الجنود من النظر اإليهن وراعى ح�سمتهن...

رفاقه،  عار  من  خجاًل  يذوب  راقبته  فقد  واأدب��ه،  �سلوكه  �سبب  علمت  حزنها،  رغم 

وعبثًا يحاول التعوي�س عما ل يمكن اأن يعو�س، اأو يعود... فقد رحلوا، وهي تخطو المنازل 

نف�سها، الطريق نف�سه دون الح�سين اأو العبا�س، ول الأكبر... ولم تعد �سحكات ال�سغار 

تنثر الفرح، فلم يعد اأبناء م�سلم معهم، ولم تعد رقية...

و�سلت اإلى مدينة الجد. اأّجلت الكالم مع الدور المقفرة التي ت�ساأل عن اأ�سحابها، 

جمعت الها�سميات هناك، اختفين قلياًل... حتى ح�سر جاللها واأ�سارت اإلى �سّرٍة �سغيرة: 

هذه الحلى هي ما تبقى في بيوتنا، جزاوؤك ب�سحبتك اإّيانا بالح�سن من الفعل. ا�ستنكر 

قائد الحر�س، و�سّرح بالدافع الحقيقي: لو كان عملي للدنيا، لأر�ساني هذا الأجر، لكن 

 .
)1(P كان هلل ولقرابتكم من ر�سوله

الر�سالة،  جالل  �سهد  اأن  بعد  ر�سا...  عن  فاأخذها  الموقف،  ح�سم  جاللها  اأّن  اإل 

وجمالها.

هكذا يزرعون الولء، رغم كثرة الأ�سواك.

نهى عبد اهلل

راجع تاريخ الطبري، محمد بن جرير الطبري، ج4، �س 354.  ( 1)

الهوام�س

آخر الكالم

112


